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Wrzesień na sportowo
6 września zapraszamy na dwie ciekawe imprezy sportowe. O  godz. 
10:00 z Placu Chopina w Borzęcinie Dużym i Rynku w Starych Babicach 
wyruszy Rajd Rowerowy na Pożegnanie Lata. Meta będzie się znajdowała 
w Borzęcinie Dużym, wśród uczestników zostaną rozlosowane atrakcyjne 
nagrody, m.in. rowery. Tego samego dnia o godz. 16:30 w Latchorzewie 
(przy skrzyżowaniu ul. Na Skraju i Dobrzańskiego „Hubala”) zostanie uro-
czyście otwarta plenerowa siłownia.

Piknik Lotniczy
7 września o godz. 14:00 na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach odbę-
dzie się piknik związany z 70. rocznicą desantu pod Arnhem. W programie 
wiele atrakcji, m.in. komputerowe symulatory lotów, pokazy paralotniar-
skie, wystawa modeli samolotów, kino plenerowe. Więcej informacji już 
wkrótce na stronie gminy i na gminnym Facebooku.

Babicki klub Filmowy
11 września o  godz. 19.30 w  sali konferencyjnej babickiego Urzędu 
Gminy (ul. Rynek 21) odbędzie się projekcja filmu „Tajemnica Filomeny”. 
Wstęp wolny!

600 lat Bliznego
13 września dwie miejscowości – Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyń-
skiego – będą świętować 600-lecie. Z  tej okazji o  godz. 14:00 odbędzie 
się uroczysta Msza święta w kościele pw. Objawienia Pańskiego, a po niej 
Jubileuszowy Piknik. Zapraszamy!

uwaga, konkurs!
Zrób zdjęcie Twojego ulubionego miejsca w gminie i prześlij na fotobabi-
ce@gmail.com. Prace będą prezentowane podczas Dnia Kapusty i Ziem-
niaka 20 września przy stawie w Latchorzewie.

kampinoskie Spotkania jeździeckie
20 i 21 września w stajni „Sawanka” w Truskawiu (ul. 3 Maja 100) odbę-
dzie się kolejna impreza jeździecka. W programie konkurencje w ujeżdża-
niu i skokach przez przeszkody, w tym Konkurs Skoków o Puchar Wójta 
Gminy. Więcej na stronie: www.ksj.waw.pl.

II mazowiecki konkurs Nalewek
20 września w XVIII-wiecznym dworze w Strzyżewie nad Utratą odbę-
dzie się konkurs domowych nalewek. Rozpocznie się o godz. 17.00. Więcej 
informacji na stronie www.strzyzew.pl.

uroczystości religijno-patriotyczne
28 września Wójt Krzysztof Turek zaprasza mieszkańców gminy na uro-
czystość patriotyczną. O godzinie 9.30 odbędzie się Msza św. w kościele 
w  Starych Babicach. Po nabożeństwie nastąpi przemarsz na Cmentarz 
Wojenny, gdzie oddamy hołd bohaterom II wojny światowej.

dog Games Fall
27-28 września na terenie kompleksu boisk sportowych w Zielonkach 
Parceli (ul. Zachodnia 2) będzie można obejrzeć cykl psich zawodów. 
Szczegóły na www.doggames.pl.

aktualności
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– Ma pan w sobie żyłkę reformatora?
– Chyba tak. Ale nie jestem refor-

matorem za wszelką cenę. Mam nato-
miast wizję działania różnych instytu-
cji gminnych, a zwłaszcza Rady Gminy. 
Jestem radnym od blisko 16 lat, już 
wcześniej jednak nasunęły mi się pew-
ne wnioski. Obrady nie mogą trwać 
zbyt długo. Jeśli tak się dzieje, ludzie 
są zmęczeni i  nie działają efektywnie. 
Kiedyś sesje trwały od godz. 16:00  
do 23:00. To było trudne do wytrzy- 
mania.

– Może dawniej spraw było więcej do 
omówienia?

– Większość czasu zajmowały nie-
potrzebne dyskusje. A  ja strasznie 
nie lubię wodolejstwa. Zawsze staram 
się działać konkretnie. W  mojej wizji 
Rady Gminy oparłem się na stylu dzia-
łania parlamentu angielskiego. Nieraz 
w  relacjach telewizyjnych widzimy 
lordów, gdy siedzą w  zabytkowych, 
niewygodnych ławach i  uchwalają 
ustawy. Jednak wcześniej obradują na 
sesjach roboczych w  zupełnie innych 
pomieszczeniach, tam toczą się praw-
dziwe spory i dyskusje. Zwieńczeniem 
tej pracy jest głosowanie, które mo-
żemy nazwać prawdziwym świętem 
demokracji. Uznałem, że – przy apro-
bacie naszych radnych – taki model 
działania można wprowadzić również 
u  nas. I  udało się! Wszystkie mery-

toryczne prace odbywają się podczas 
obrad komisji, a na sesjach głosujemy 
uchwały. Oczywiście każdy jeszcze 
może wnieść dodatkowe uwagi. Ale 
nasze sesje Rady Gminy są zawsze ba-
bickim świętem demokracji.

– uchwały są podejmowane przeważnie 
jednomyślnie…

– To jest właśnie wynik wcześniej-
szej wielogodzinnej pracy. W komisjach 
spieramy się i  wypracowujemy kom-
promisowe rozwiązania. Na sesjach nie 
tracimy już czasu na zbędne dyskusje. 
Dzięki temu obrady trwają przeważnie 
od godz. 14:00 do 17:00. Dodatkowo 
przy podejmowaniu uchwał, za zgodą 
Rady, wprowadziłem zwyczaj nieodczy-
tywania całej ich treści, co również ma 
racjonalne uzasadnienie. Uchwały są 
nieraz bardzo obszerne, niektóre mają 
30-50 stron, a  niektóre, jak np. plany 
miejscowe, liczą sobie ponad 100 stron. 
Radni zapoznają się z  nimi dokładnie 
podczas prac komisji, a dla osób zainte-

sesja rady Gminy to święto lokalnej 
demokracji…

gmina, urząd, teren

resowanych wszystkie materiały są do 
wglądu.

– Jak postrzega pan pracę rady, porównu-
jąc ją do poprzednich kadencji?

– Ta Rada jest bardzo merytoryczna. 
Mogę tu mówić o dobrym współdziała-
niu ze wszystkimi radnymi. Kilka ka-
dencji pracy gminnego samorządu było 
dobrą szkołą dla radnych. Nauczyliśmy 
się demokracji, oczywiście ten proces 
trwa i będzie trwał dalej. Nauki nigdy 
dosyć. Jesteśmy jako Rada autorami 
kilku znaczących uchwał. Jestem dum-
ny z tego, że w tej kadencji podjęliśmy 
np. uchwałę dotyczącą gminnego her-
bu, sztandaru i  insygniów gminnych. 
Była to historyczna uchwała, która 
jednocześnie podniosła prestiż Gminy 
w  kontaktach z  innymi samorządami, 
a  także w  relacjach międzynarodo-
wych. Najważniejszą uchwałą każdego 
roku jest uchwała budżetowa i absolu-
torium dla Wójta Gminy, cieszę się, że 
te akty prawne w obecnej kadencji po-
dejmujemy jednogłośnie. Jeśli chodzi 
o  te uchwały, nie było głosów wstrzy-
mujących się i przeciwnych. Dobrze to 
świadczy o jakości pracy Wójta Gminy.

– Jednak z punktu widzenia najnowszej 
historii gminy chyba największe znaczenie 
miała inna uchwała, pozwalająca skorzy-
stać z pokaźnych środków unii europej-
skiej?

Przewodniczący rady Gminy Stare Babice Henryk kuncewicz 
jest jednym z najbardziej doświadczonych radnych,  
działa w samorządzie od czterech kadencji. Przez dwie  
ostatnie kadencje kieruje naszą radą. Pod jego wpływem  
„gminny parlament” zaczął pracować w nowy sposób.  
Sesje rady Gminy stały się krótsze, natomiast więcej czasu 
poświęca się na pracę w komisjach, w których radni uzgad-
niają wspólne stanowiska. obecna kadencja samorządu 
dobiega końca. jak Pan Przewodniczący ocenia pracę radnych, 
a jak widzi przemiany w naszej gminie? Poprosiliśmy  
o rozmowę…

W mojej wizji Rady 
Gminy oparłem się 
na stylu działania 
parlamentu 
angielskiego.
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– To prawda. Chodzi Panu zapewne 
o  uchwałę, dzięki której pozyskaliśmy 
środki w  wysokości około 130 mln 
zł z  Funduszu Spójności. Jednak tę 
uchwałę podjęliśmy w poprzedniej ka-
dencji i jak pamiętam, nie obyło się bez 
problemów. Mieliśmy przeciwników, 
ale finał był szczęśliwy, co umożliwiło 
naszej gminie niezwykły skok cywili-
zacyjny. Dzięki środkom pozyskanym 
z UE już wkrótce będziemy mieć kana-
lizację w całej gminie. Ważnych uchwał 
w historii naszego samorządu nie bra-
kowało.

– Ma pan jeszcze jakąś uchwałę na my-
śli?

– Choćby uchwałę, którą podjęli-
śmy na ostatniej sesji przed wakacja-
mi, wprowadzającą program gminnej 
opieki nad zabytkami. Na terenie gmi-
ny mamy 8 obiektów wpisanych do 
krajowego rejestru zabytków, a  tak-
że 96 stanowisk archeologicznych, 
wiele innych tzw. nierejestrowanych 
obiektów, a także pięknych kapliczek.  
Jest wiele obiektów, o  które trzeba 
dbać.

– Jest pan radnym z okręgu: Koczargi 
stare, Koczargi Nowe i Bugaj. Z jakimi 
sprawami najczęściej zwracają się do 
pana mieszkańcy?

– Sprawy są rozmaite, jak to w  lo-
kalnej społeczności. Ludzie zawsze 
interesowali się budową kanaliza-
cji, stanem dróg, ale te zagadnienia 
w moim okręgu zostały już pomyślnie 
zrealizowane. Chciałbym dodać, że od 
chwili zamieszkania w  Koczargach, 
a  było to ćwierć wieku temu, jestem 
pod wrażeniem poziomu mieszkań-
ców tej miejscowości. Moje kontakty 
dowodzą, że są to wspaniali ludzie, 
których nie można zbyć nieodpowie-
dzialnymi obietnicami. Współpraca 
ze społecznością daje mi dużo satys-
fakcji. Staram się zawsze być otwarty 
na problemy mieszkańców. Jeśli ktoś 
zwraca się do mnie z prośbą o pomoc, 
to jego problemy stają się moimi pro-
blemami. Staram się również hoł-
dować przekonaniu, że uśmiechem 
i  życzliwym podejściem do spraw za-
łatwi się wiele więcej niż przy pomo-
cy krzyków i  złorzeczeń. Ten sposób 
działania wszystkim polecam.

samorząd wie, jak się to robi. Przyszłość 
będzie wymagała jednak współdzia-
łania samorządów ponadgminnych. 
Wiele problemów musi zostać rozwią-
zanych systemowo w  skali regionu – 
a przynajmniej w skali kilku powiatów. 
Jak np. zagadnienia melioracyjne czy 
komunikacyjne. Działania te już się 
rozpoczęły pod egidą naszego Powiatu 
i znajdą zapewne swój szczęśliwy finał 
w kolejnych latach.

– Z czego jest pan najbardziej dumny?
– Myślę, że wszystkie osoby pracu-

jące w  samorządzie gminnym mogą 
odczuwać satysfakcję z  tego, cze-
go dokonaliśmy w  ciągu minionego 
ćwierćwiecza. Rozwój babickiej gminy 
trwa nadal i jeśli nie dotknie nas jakiś 
dziejowy kataklizm, możemy optymi-
stycznie patrzeć w przyszłość. Po za-
kończeniu budowy kanalizacji w gmi-
nie powstanie wiele nowych dróg 
i  chodników. W  Koczargach będę za-
biegał o budowę chodnika wzdłuż ul. 
Klonowej. Nasze gimnazjum zostanie 
przekształcone w szkołę podstawową 
wraz z  przedszkolem, co spowoduje, 
że mieszkańcy Koczarg będą mieli 
blisko do tych obiektów. Nastąpi to 
prawdopodobnie w  2016 roku, kiedy 
ukończony zostanie budynek nowego 
gimnazjum w Zielonkach Parceli.

Osobiście natomiast jestem bardzo 
dumny ze swojej rodziny. Mam wspa-
niałą żonę Bogusię, z  którą jesteśmy 
razem już 40 lat, i  dwie córki: Annę 
Kuncewicz-Dąbek, która odziedziczyła 
po mnie zamiłowania sportowe i  jest 
zawodniczką ekstraklasy koszykówki 
(„MOS Konin”), i  Magdę Kuncewicz, 
która jest menadżerem w  branży 
bankowej. Rodzina daje mi ogromne 
wsparcie w wielu działaniach.

Odczuwam oczywiście satysfakcję 
z pracy naszej Rady Gminy. Korzysta-
jąc z  okazji, chciałbym podziękować 
wszystkim radnym, z którymi współ-
pracowałem i  współpracuję, za zaan-
gażowanie i  efektywne działania dla 
naszej społeczności. Nasz samorząd 
udowadnia, jak wiele można osiągnąć, 
kiedy między ludźmi panuje zgoda 
i wzajemny szacunek. I  to jest chyba 
recepta na każde dobre działanie.

Z prZeWoDNicZącyM rG HeNryKieM 

KuNceWicZeM roZMaWiał MarciN łaDa

– Ma pan bardzo pogodny i niekonflik-
towy charakter. Można powiedzieć, że 
jest pan naszą babicką „siłą spokoju”. 
czy jest to cecha wrodzona, czy wypra-
cowana filozofia życiowa?

– Te cechy charakteru odziedziczy-
łem po przodkach. Zawsze byłem duży 
i silny, przyroda spowodowała, że już 
od młodych lat mogłem obserwować 
świat z nieco innego pułapu niż inni. 
Mam 2 metry wzrostu, siły też mi nie 

brakuje, być może to spowodowało, 
że ludzie raczej nie wchodzą ze mną 
w  konflikty. Poza tym uważam, że 
nadmiar emocji przeszkadza w  racjo-
nalnym rozwiązywaniu spraw.

– Jaka będzie pana zdaniem przyszłość 
naszej gminy?

– Myślę, że dobra, jesteśmy cały czas 
na drodze zrównoważonego rozwoju. 
Popatrzmy, jak wiele się tu zmieniło. 
Kiedy zamieszkałem w  Koczargach 25 
lat temu, była to zwykła podwarszaw-
ska wieś. Dziś mogę powiedzieć, że 
mieszkam w małym miasteczku. Mamy 
kompletną infrastrukturę i  autobusy 
przejeżdżające obok domów. Nie może-
my jednak spocząć na laurach. Progno-
zy przewidują, że w  babickiej gminie 
zamieszka w  przyszłości około 40 tys. 
osób – dwa razy tyle co teraz! To pocią-
ga za sobą wiele komplikacji. Musimy 
myśleć o  problemach komunikacyj-
nych, o  rozwoju systemu edukacyjne-
go, ośrodkach zdrowia i  całej gminnej 
infrastrukturze, która będzie służyć tak 
dużej liczbie mieszkańców. Ostatnie 25 
lat pokazało, całe szczęście, że babicki 

Ta Rada jest bardzo  
merytoryczna.  
Mogę tu mówić  
o dobrej współpracy  
ze wszystkimi radnymi. 
Kilka kadencji pracy 
gminnego samorządu 
było dobrą szkołą  
dla radnych. 
Nauczyliśmy się 
demokracji.
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XXXIX Sesja Rady Gminy Stare Ba-
bice odbyła się 27 czerwca br. Było 
to ostatnie posiedzenie RG przed waka-
cjami. 

Na początku obrad radni zapoznali 
się ze sprawozdaniami Przewodniczą-
cego RG i  Wójta Gminy z  działań po-
dejmowanych w  okresie międzysesyj-
nym. Wójt Krzysztof Turek spotkał się 
w  tym czasie m.in. z  Komendantem 
Powiatowym Policji dla Powiatu War-
szawskiego Zachodniego. Rozmowy 
dotyczyły zagadnień bezpieczeństwa 
i  innych spraw bieżących. Wójt Gminy 
odbył także narady techniczne w spra-
wie projektu wielofunkcyjnego obiek-
tu z  gimnazjum w  Zielonkach Parceli 
oraz budowy kanalizacji i  remontu ul. 
Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym. Do-
konał ponadto analizy sprawdzającej 
oświadczeń majątkowych osób na sta-
nowiskach kierowniczych w  Urzędzie 
Gminy i  jednostkach podległych. Brał 
również udział w  Święcie Samorządu 
Terytorialnego, które odbyło się w Kan-
celarii Prezydenta RP.

Podczas czerwcowej sesji radni za-
poznali się ze sprawozdaniem z działal-
ności GPK „Eko-Babice” za rok 2013. 
Przyjęli również uchwałę w sprawie okre-
ślenia trybu i  szczegółowych kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania pu-
blicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

Następnie radni zajęli stanowisko 
wobec uchwały Nr XXVI/239/2014 
Rady Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego. Rada PWZ 10 czerwca br. podjęła 
uchwałę w sprawie utworzenia okręgów 
wyborczych na terenie powiatu war-
szawskiego zachodniego, w  której po-

łączono gminy Stare Babice i  Izabelin 
w  jeden okręg wyborczy. Babiccy radni 
wyrazili negatywną opinię na ten te-
mat. Połączenie to jest sprzeczne z art. 
454 § 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
r. Kodeks wyborczy, który daje gminie 
Stare Babice możliwość utworzenia sa-
modzielnego okręgu wyborczego.

Radni wprowadzili następnie zmia-
ny w  uchwale dotyczącej zaliczenia 
dróg do kategorii dróg gminnych (Nr 
XXV/302/2001). Wyrazili także zgo-
dę na scalenie i podział nieruchomości 
położonych w  Zielonkach Wsi oraz na 
sprzedaż w  drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w  Klaudynie 
(nr ew. 849/3). Zadecydowali również 
o  zamianie nieruchomości położonych 
w  Klaudynie i  Zielonkach Parceli. Za-
miana zakończy procedurę wykupu 
gruntów pod planowaną inwestycję celu 
publicznego (gimnazjum). 

Radni zaaprobowali także nabycie 
gruntów przeznaczonych na cele pu-
bliczne, położonych we wsi Stare Babice 
– nieruchomości znajdują się w bezpo-
średnim sąsiedztwie terenu przezna-
czonego pod budowę gminnego parku. 

Następnie Rada Gminy rozpatrzyła 
i  zatwierdziła sprawozdanie finansowe 
za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za ubiegły 
rok oraz udzieliła jednogłośnie, przy 
obecności 15 radnych, absolutorium 
Wójtowi Krzysztofowi Turkowi z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2013 r. 

Kolejna podjęta uchwała dotyczyła 
zmian w gminnym budżecie na rok 2014. 
Zwiększono dochody Gminy o 52.776,00 
zł i wydatki o tę samą kwotę. Zaktualizo-

wano także plan dochodów z tytułu od-
bioru opłat komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz wydatków Gminy 
finansowanych z tych opłat.

Podczas sesji radni zadecydowali 
również o  nadaniu nazwy „Przemysło-
wa” drodze położonej w Bliznem Łasz-
czyńskiego. Przyjęli ponadto Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami Gminy 
Stare Babice na lata 2014-2018. Pro-
gram ten uzyskał wcześniej pozytywną 
opinię Mazowieckiego Konserwatora 
Zabytków w Warszawie.

Radni odrzucili następnie jako nie-
uzasadnione wezwanie do usunięcia na-
ruszenia prawa uchwałą Nr VIII/55/11 
Rady Gminy Stare Babice z  dnia 30 
czerwca 2011 r. 

Rada Gminy wydała także pozytyw-
ną decyzję w  sprawie najmu (na okres  
5 lat) w drodze przetargu nieruchomo-
ści gminnej oznaczonej nr ew. 844/11 
położonej we wsi Klaudyn. W miejsco-
wym planie zagospodarowania prze-
strzennego nieruchomość przeznaczo-
na jest pod usługi celu publicznego.

Radni zapoznali się również z  pro-
tokołem Komisji Rewizyjnej z  kontroli 
dotyczącej funkcjonowania Szkoły Pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza z siedzibą 
w Starych Babicach.

W  ostatniej części sesji znalazł 
się czas na zapytania i  wolne wnio-
ski uczestników. Dotyczyły one m.in. 
zagadnień związanych z  remontami 
i odwodnieniami dróg na naszym tere-
nie. Na koniec Pan Jarosław Chrapek 
– przedstawiciel i  członek-założyciel 
Stowarzyszenia Park Kulturowy Trans-
atlantycka Radiotelegraficzna Centrala 
Nadawcza przedstawił projekt utworze-
nia tzw. Parku Kulturowego Radiostacji 
Babice. KG

Z sesji rady Gminy

Z a W i a D o M i e N i e

o wyłożeniu projektu uchwały rady Gminy o scaleniu i podziale we wsi Borzęcin Mały

Urząd Gminy Stare Babice, na podstawie art. 103 ust. 3 Ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r., poz. 518 ze 
zm.) zawiadamia, że projekt uchwały Rady Gminy o scaleniu 
i podziale nieruchomości razem z załącznikami (mapa i rejestr) 
będzie wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w Starych Ba-
bicach ul. Rynek 32 w pokoju nr 33, II piętro, w terminie od 
08.09.2014 do 29.09.2014 r. w godzinach pracy urzędu. 

W okresie tym uczestnicy postępowania mogą zapoznać się 
z dokumentacją oraz ewentualnie składać na piśmie wnioski, 
uwagi i zastrzeżenia do tego projektu.

Złożone wnioski, uwagi i zastrzeżenia zostaną zaopiniowane 
przez radę uczestników scalenia i rozstrzygnięte przez Radę 
Gminy w uchwale o scaleniu i podziale.
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W związku z wyemitowanym 21 sierp-
nia br. reportażem w  telewizji TTV 
przedstawiam stanowisko Dyrektora 
Przedszkola w  Bliznem Jasińskiego 
w  sprawie nieprzyjęcia do przedszkola 
3-letniego niepełnosprawnego dziecka.

1. Przedszkole w Bliznem Jasiń-
skiego jest przedszkolem ogólno-
dostępnym. Nie jest i  nigdy nie było 
przedszkolem integracyjnym. Od roku 
szkolnego 2014/2015 w  przedszkolu 
funkcjonować będzie jedynie grupa in-
tegracyjna dla dzieci 6-letnich, mają-
cych ustawowy obowiązek nauki. 

2. Rekrutacja dziecka trzyletniego 
z  orzeczeniem o  niepełnosprawności 
przebiegała zgodnie z  przyjętym i  za-
twierdzonym Regulaminem Rekrutacji 
do Przedszkola, opracowanym na pod-
stawie przepisów Ustawy o  Systemie 

Oświaty (Dz.U. z  2004 r., nr 256 poz. 
2572 ze zm.).

3. W procesie rekrutacji przedszkole 
wnosiło o dostarczenie przez rodziców 
brakującego dokumentu określające-
go zalecenia w  stosunku do niepełno-
sprawności dziecka, w celu zapewnienia 
prawidłowych i  bezpiecznych warun-
ków kształcenia i opieki w przedszkolu. 
Niedołączenie do wniosku tegoż do-
kumentu spowodowało, że niepełno-
sprawność dziecka nie mogła być przed-
miotem oceny.

4. W procesie odwoławczym rodzice 
niepełnosprawnego dziecka nie zacho-
wali terminów i  właściwych procedur 
odwołania wynikających z zapisów Re-
gulaminu Rekrutacji do Przedszkola 
i Ustawy o Systemie Oświaty. Brakujący 
dokument, który wynika z  przepisów 

prawa, został dostarczony dwa miesiące 
po wymaganym terminie. 

5. Pomimo braku odpowiednich 
dokumentów i  uchybienia terminom 
rekrutacyjnym przekazałam sprawę 
dziecka do Wójta Gminy. Wójt biorąc 
pod uwagę wagę sprawy, zapropono-
wał rodzicom miejsce w innym, nowo 
organizowanym przedszkolu, któ-
re spełnia wymagania wobec stanu 
zdrowia dziecka. Rodzice kategorycz-
nie odmówili przyjęcia tej propozycji.

6. Proces rekrutacji musi być prze-
prowadzony ściśle z  obowiązującymi 
przepisami, by był obiektywny i  spra-
wiedliwy dla wszystkich ubiegających 
się o miejsce w przedszkolu dzieci.

MałGorZaTa sieKiersKa

DyreKTor prZeDsZKola 

W BliZNeM JasińsKieGo

oświadczenie związane z wyemitowanym reportażem 
w telewizji ttV 21 sierpnia 2014 r.

Szanowni Czytelnicy „Gazety Babickiej”! 

Rzadko zajmuję Waszą uwagę, pisząc na 
łamach „GB”, ale myślę, że w pewnych sy-
tuacjach należy zrobić wyjątek. Tą okolicz-
nością jest przypadek emisji telewizyjnej 
skrajnie stronniczego reportażu pt. „Skan-
dal w Gminie Stare Babice”. Choć nie jest 
to pierwszy przypadek próby dyskredytacji 
naszej gminy, to chyba już czas powiedzieć 
stop, granice zostały przekroczone. Nie 
trzeba wielkiego wysiłku, by zauważyć, że 
wzrost liczby takich przypadków wystę-
puje w roku wyborów do naszego samo-
rządu. Ale nie o tym chcę pisać, nie będę 
też tu niczego dementował i  niczemu 

zaprzeczał. Chcę się z Państwem podzie-
lić pewną refleksją w roku obchodzenia  
25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. 
Otóż, jest mi trudno pogodzić się z przy-
zwoleniem i z nieskutecznością naszego 
prawa, w licznych przypadkach celowego 
dyskredytowania przez media publiczne. 
Być może ma to miejsce poprzez opaczne 
pojmowanie wolności słowa, ale sądzę, że 
na ogół jest to wyrachowane działanie. 
Dotyczy to nie tylko nieuczciwych dzien-
nikarzy, ale również polityków czy różnej 
maści kandydatów do obejmowania funkcji 
publicznych. Jest mi przykro, że w ćwierć 
wieku po tak trudno wywalczonej wolno-
ści, przypadki kłamstwa publicznego od-

noszą tak wielkie sukcesy. Prawdą jest, że 
zjawisko braku profesjonalizmu i nierzetel-
ności dziennikarskiej w pierwszych latach 
po zmianach ustrojowych występowało 
sporadycznie. Być może dlatego, że to były 
czasy dziennikarstwa wyrosłego w podzie-
miu, zasłużonego w walce z propagandą 
komunistyczną. Natomiast obecnie trudno 
oprzeć się wrażeniu, że liczy się głównie 
sensacyjność przekazu czy oglądalność. 
Prowadzi to często do jakiegoś gangster-
stwa dziennikarskiego, do cna wyzutego 
z podstaw etyki dziennikarskiej. Dawniej 
niezależne media były gwarantem obiek-
tywnego, rzetelnego przekazu. Teraz nie 
wiem, czy to może kiedyś wrócić, szczegól-
nie, że ta patologia dotknęła praktycznie 
media wszystkich rodzajów. 

KrZysZToF TureK

o współczesnych mediach 

mAmmoGrAFIA
Zapraszamy na BEZPŁATNE badania  
mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat.
Mammobus będzie ustawiony w godz. 9:00-17:00 w dniu  
4 września 2014 roku przy Ośrodku Zdrowia w Starych Ba-
bicach, ul. Rynek 21.
Panie w innym przedziale wiekowym mogą wykonać badanie 
odpłatnie w cenie 80 zł.

Rejestracja i informacje: w godz. 8:00-20:00, 
nr tel. 85 676 03 32, 85 676 13 22
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz poprzednie ba-
danie mammograficzne.
Badania wykonuje: Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki 
Obrazowej, 15-183 Białystok, ul. Siewna 2.
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Nagrodę w  konkursie „Euro-Gmina” 
odebrał Wójt Krzysztof Turek podczas 
uroczystej gali – 4 lipca w siedzibie Mini-
sterstwa Gospodarki w Warszawie. Stare 
Babice zostały wyróżnione jako jedna 
z dwóch gmin na Mazowszu.

Fundacja Gospodarcza „Euro-Part-
ner” co roku organizuje konkursy: „Eu-
ro-Gmina”, „Euro-Powiat” i  „Euro-Part-
ner”. Ich celem jest m.in. promocja jedno-
stek samorządowych i firm działających 
na terenie Polski. Ponadto przyznawane 
są tytuły liderów w poszczególnych dzie-
dzinach: gospodarki i  przedsiębiorczo-
ści, rolnictwa, ekologii, służby zdrowia 
i opieki społecznej i inne.

W tegorocznym konkursie Stare Babice 
zdobyły tytuł „Euro-Gminy 2014”. Pamiąt-
kową statuetkę i certyfikat Wójt Krzysztof 
Turek otrzymał z rąk Wiceministra Gospo-
darki Jerzego Witolda Pietrewicza i  Paw-
ła Przybysławskiego, Prezesa Fundacji 
Gospodarczej „Euro-Partner”. W  spotka-
niu uczestniczyło wielu samorządowców 
i przedsiębiorców z całej Polski. 

Jak podkreślił Wiceminister Pie-
trewicz: – Symbol „Euro” jest potwier-

Odznaczenie przyznano za osiągnięcia 
w  gospodarce komunalnej na terenie 
gminy Stare Babice. Złotymi Medalami 
Akademii Polskiego Sukcesu nagrodzo-
nych zostało także 7 innych osób – przed-
stawicieli instytucji publicznych, firm 
prywatnych, świata medycyny i kultury. 
Odznaczenia wręczyli profesorowie: Hen-
ryk Skarżyński (Dyrektor Światowego 
Centrum Słuchu w Kajetanach), Marek 
Krawczyk (Rektor Warszawskiego Uni-
wersytetu Medycznego) i Adam Koseski 
(Rektor Akademii Humanistycznej im.  
A. Gieysztora w Pułtusku). KG, FoT. Mł

euro-Gmina 2014
Gmina Stare Babice została laureatem ogólnopolskiego plebiscytu 
organizowanego przez Fundację Gospodarczą „euro-Partner”. 

Medale Akademii Polskiego Sukcesu
12 lipca w kajetanach, podczas „uroczystego Spotkania 
rodzinnego Ludzi Sukcesu – 25-lecia Wolnej Polski”,  
Złoty medal otrzymał Wójt krzysztof turek.

dzeniem wysokich standardów. Nagro-
dzone samorządy i  firmy są wizytówką 
Polski w  Europie. Wizytówką dobrego 
zarządzania, rozwoju lokalnego, przed-
siębiorczości w  warunkach europejskiej 
i globalnej konkurencji. Gratu-
luję wszystkim liderom postę-
pu i  nowoczesności w  naszym 
kraju!

Dziękując za nagrodę, Wójt 
Krzysztof Turek powiedział: – 
Czuję się zaszczycony, że mogę 
odebrać to wyróżnienie w roku 
jubileuszowym: 25-lecia odzy-
skania wolności i 10-lecia przy-
stąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. Nasza samorządność 
liczy sobie już blisko ćwierć 
wieku. Z tej perspektywy moż-
na ocenić, że reforma samorządowa była 
najbardziej udaną z reform ustrojowych 
po 1989 roku. Otrzymany dziś tytuł po-
twierdza znaczenie jednostek samorzą-
du terytorialnego w  codziennym życiu 
Polaków. To od Gminy, od sposobu jej 
zarządzania najbardziej zależy jakość ży-
cia mieszkańców. Dzisiejsze wyróżnienie 

zobowiązuje i motywuje do dalszego po-
zytywnego działania!

Patronat nad plebiscytem „Euro-
-Gmina”, „Euro-Powiat”, „Euro-Part-
ner” objęło Ministerstwo Gospodarki, 
a  także wiele samorządów wojewódz-
kich z całej Polski. MarciN łaDa,

KaroliNa GWareK

Laureaci Złotego medalu APS z organizatorami i gośćmi honorowymi gali
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Informowaliśmy już Czytelników, że 
w bieżącym roku Gmina realizuje aż 43 
zadania inwestycyjne. Omówimy po-
krótce kilka z nich.

W  Borzęcinie Dużym dobiegają 
końca prace przy budowie szatni wraz 
z zapleczem sanitarnym dla szkoły pod-
stawowej i  Strefy Rekreacji Dziecięcej. 
Łazienki już są prawie gotowe, trwają 
prace wykończeniowe. W Borzęcinie ro-
sną także mury remizy OSP. Obiekt ma 
osiągnąć stan surowy zamknięty jesz-
cze w br.

Największy pomost dla wędkarzy 
w Bliznem Jasińskiego jest już gotowy. 
Usytuowano go przy stawie, w  bezpo-
średnim sąsiedztwie przedszkola. Wo-
kół stawu powstały ścieżki z  ławkami, 
okolica jest bardzo malownicza. Mamy 
więcej ładnych miejsc rekreacyjnych 
w gminie. Niezmiennie cieszy widok ba-
bickiego stawu za kościołem. W  ostat-
nich tygodniach zakwitły tam nenufary.

Wszystkie dzieci chodzące do szkoły 
podstawowej w  Starych Babicach ucie-
szą się zapewne z  nowych obiektów 
sportowych ze sztuczną nawierzchnią, 
które powstały tam w  czasie wakacji. 
Wybudowano mały babicki stadionik! 
Boisko do piłki nożnej, dookólna bież-
nia i bieżnia do skoków w dal – współ-
grają z  boiskiem do koszykówki i  siat-
kówki, które powstało tam już wcze-
śniej. Aż chce się biegać, nawierzchnia 
wspaniale amortyzuje kroki.

W  kilku miejscach gminy powstały 
nowe nawierzchnie dróg, wykonanie 
innych jest jeszcze planowane w  bie-
żącym sezonie budowlanym. Nakładki 
asfaltowe powstały w  Kwirynowie: na 
ul. Kalinowej, Świerkowej, a także na ul. 
Łosiowe Błota i Wierzbowej. W nadcho-
dzących tygodniach nowe nawierzchnie 
dróg będą położone w Klaudynie na ul. 
Ciećwierza i Brahmsa. Na bieżąco dro-
gi gminne umacniane są także kruszy-
wem.

Trwają również prace gminne doty-
czące odwodnienia dróg i  okolicznych 
terenów. W ostatnim czasie wykonano 
odwodnienie ul. Warszawskiej w  Lat-

pracowite wakacje budowlanych
W wielu miejscach naszej gminy trwają prace inwestycyjne, po dwóch miesiącach wakacji 
powstały nowe obiekty, wszyscy będziemy mogli z nich korzystać.

Pomost dla wędkarzy w Bliznem jasińskiego i babickie nenufary

Budowa remizy oSP w Borzęcinie dużym

Siłownia plenerowa w Latchorzewie (więcej o tym obiekcie w następnym numerze „GB”)
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chorzewie, umocniono i wyremontowa-
no przepusty pod drogami (przyczółki) 
m.in. na ul. Bugaj i  Wiosennej w  Ko-
czargach Nowych. W Zielonkach Wsi na 
ul. Sportowej wykonano przepusty pod 
planowane w przyszłości drogi.

Przeprowadzono także prace w  re-
jonie ul. Sienkiewicza w  Starych Babi-
cach – odwodniono rejon Alei Dębów 
Katyńskich – odtworzono tam rów o dł. 

ok. 100 m i wybudowano rurociąg o dł. 
ok. 130 m. Rów i rurociąg odwadniający 
powstały także w rejonie Ośrodka Zdro-
wia w Borzęcinie Dużym, woda opado-
wa odprowadzana jest teraz do stawów. 
Prace melioracyjne postępują także we 
wschodniej części gminy. W  Janowie 
zakończono I etap prac (od granicy Ja-
nowa z Klaudynem do ul. Andersa w Ja-
nowie), powstał tam rów i rurociąg od-

wadniający, inwestycja będzie kontynu-
owana w II etapie prac – do ul. Maczka.

Trwają także intensywne prace przy 
budowie kanalizacji w  naszej gminie. 
Coraz więcej terenów może korzystać 
z tego dobra, o szczegółach poinformu-
jemy w  kolejnych wydaniach „Gazety 
Babickiej”.  

Mł

Bieżnia lekkoatletyczna przy szkole podstawowej w Starych Babicach

Nowa nawierzchnia asfaltowa w kwirynowie

Nowe piece c.o. w SP w Starych Babicach, wymieniono także grzejniki

Babicki stadion z lotu ptaka
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Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
w kościele pw. św. Wincentego Ferreriu-
sza, celebrowaną przez ks. Jana Wróbla 
i ks. Józefa Olczaka. Wśród wiernych 
obecni byli m.in. Z-ca Wójta Marcin Zając 
i radny z Borzęcina Tadeusz Wiśniewski. 
Przybyła również grupa osób spokrew-
nionych z ofiarami borzęcińskiej masa-
kry i mieszkańcy Borzęcina.

Przypomnijmy, że 8 sierpnia 1944 r. 
Niemcy, mszcząc się za atak partyzanc-

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę 
Powstania Warszawskiego. Myśląc o po-
wstańczych walkach, kojarzymy je prze-
ważnie z samą Warszawą. Tymczasem 
żołnierze Armii Krajowej działali także 
na naszym terenie. Tu walczyły przecież 
Grupa „Kampinos” AK i inne ugrupo-
wania, do starć zbrojnych doszło m.in. 
w Borzęcinie, Koczargach i Lipkowie. Po-
wstańcze mogiły znajdziemy na Cmenta-
rzu Wojennym w Starych Babicach, jest 
ich wiele także na pobliskim Cmenta-
rzu w Izabelinie. Ogromne ilości mogił 
znajdują się na Cmentarzu Wolskim i na 
„wojskowych” Powązkach. Wielka była 
ofiara krwi, tym bardziej tragiczna, że 

1 sierpnia zawyły syreny...

sierpniowa rocznica
8 sierpnia, jak co roku w Borzęcinie dużym oddaliśmy hołd 
mieszkańcom tej ziemi pomordowanym w 1944 r. przez 
hitlerowców.

Powstanie Warszawskie działo się także na naszej ziemi.

przeważnie zginęli młodzi ludzie. Czy 
warto było? Te pytania zadają sobie ko-
lejne pokolenia. Często odpowiadają na 
nie ci, którzy zupełnie nie rozumieją wo-
jennych realiów.

Polacy chcieli bić wroga i mieli do tego 
prawo. Tak jak każdy uczciwy człowiek 
ma prawo bronić swojej matki, żony, 
swego domu – Ojczyzny. Tylko broni 
brakowało. Jednak i tym zagadnieniem 
zajmowali się mieszkańcy naszej gminy. 
W  Zielonkach Parceli mieszkał Franci-
szek Jan Pogonowski, wybitny inżynier, 
jeden z kierowników polskiego przemy-
słu zbrojeniowego w  okresie między-
wojennym. W Powstaniu Warszawskim 

działał w konspiracji, produkował mate-
riały wybuchowe i inne środki do walki 
z Niemcami. W piwnicy domu w Zielon-
kach dokonywał nawet prób działania 
zapalników do granatów. Jego postać 
zasługuje na pamięć, tak jak i wielu in-
nych, którzy nie zawahali się oddać ży-
cia dla Polski.

Jeden z  pierwszych pomników po-
święconych Powstańcom Warszawskim 
znajduje się na dawnej babickiej ziemi 
– stoi przy ul. Grotowskiej. Monument 
upamiętnia żołnierzy kompanii „Żubr” 
zgrupowania Armii Krajowej „Żywiciel”, 
którzy zginęli na Boernerowie w wyni-
ku walk i  rozstrzeliwania. 2 sierpnia 
1944 r. poległo tam około 100 osób. Co 
roku władze naszej gminy upamiętniają 
te tragiczne wydarzenia. Chwała Boha-
terom!

Mł

ki na borzęciński skład broni, zamor-
dowali w  odwecie 49 osób. Wśród za-
mordowanych byli młodzi mieszkańcy 
Borzęcina i 19 osób spoza tych terenów, 
prawdopodobnie z  Warszawy, w  której 
trwały walki Powstania Warszawskie-
go. Kiedy w  Borzęcinie rozstrzeliwano 
ludność cywilną, na warszawskiej Woli 
trwała masakra mieszkańców tej dziel-
nicy. Historycy szacują, że zgładzono 
wówczas ok. 60 tys. osób.

Do dziś zbrodnia w Borzęcinie owia-
na jest tajemnicą, podobnie jak atak 
partyzancki, który miał miejsce dzień 
wcześniej. Nie znamy wielu faktów do-
tyczących tych wydarzeń.

Podczas uroczystości głos zabrał 
Z-ca Wójta Marcin Zając, dziękując 
mieszkańcom Borzęcina za kultywowa-
nie pamięci o ofiarach wojny. Rys histo-
ryczny dawnych wydarzeń przedstawił 
red. Marcin Łada. Po Mszy wszyscy ze-
brani udali się na Miejsce Pamięci Na-
rodowej w Borzęcinie Dużym (u zbiegu 
ulic Warszawskiej i  Spacerowej), gdzie 
złożono wieńce i zapalono znicze.

Cześć Pamięci Ofiar Wojny!
Mł

Zastępca Wójta marcin Zając, ksiądz jan Wróbel i radny tadeusz Wiśniewski wraz z mieszkańcami 
Borzęcina podczas sierpniowej uroczystości
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Dęby Wolności sadzone są w całej Polsce 
na pamiątkę 25 lat uzyskania suwerenno-
ści przez nasz naród, która jest wynikiem 
historycznych czerwcowych wyborów 
w 1989 r. Dęby nawiązują także do ju-
bileuszu 90-lecia Lasów Państwowych. 
Dotychczas w naszych okolicach posa-
dzono je m.in. w Centrum Olimpijskim, 
w Łazienkach Królewskich, przed Świą-
tynią Opatrzności Bożej i w Brwinowie 
przy Autostradzie Wolności.

prezydent polski był u naszych sąsiadów
Prezydent rP Bronisław komorowski zasadził dwa dęby 
Wolności w Zaborowie (gm. Leszno) oraz w Granicy (gm. 
kampinos). towarzyszyli mu m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych naszej gminy i powiatu.

7 sierpnia w  godzinach porannych 
Prezydent uczestniczył we Mszy św. 
w  kościele w  Zaborowie, którą celebro-
wał Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz. 
Następnie przed świątynią pw. św. Anny 
na terenie parafii Nawiedzenia NMP 
w Zaborowie odbyło się posadzenie Dębu 
Wolności. Do posadzenia pamiątkowego 
drzewa poproszono: Prezydenta Broni-
sława Komorowskiego, jego eminencję 
ks. kard. Kazimierza Nycza – Metropo-

litę Warszawskiego, Jacka Kozłowskiego 
– Wojewodę Mazowieckiego, ks. prałata 
Konstantego Kordowskiego – Probosz-
cza Parafii w Zaborowie, Konrada Grzy-
bowskiego – Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Warsza-
wie i  Andrzeja Cieślaka – Wójta Gminy 
Leszno. W ceremonii uczestniczyli także 
m.in. Wójt Krzysztof Turek, Wicestaro-
sta Paweł Białecki i przedstawiciele KPN 
z Dyrektorem Jerzym Misiakiem.

Prezydent Komorowski wspominał, że 
dobrze zna okolice Puszczy Kampinoskiej. 
Przemierzał je w latach młodości razem ze 
swym ojcem, który pokazywał mu pamiąt-
ki z  czasów Powstania Styczniowego i  II 
Wojny Światowej. Tu codzienne życie było 
sprawdzianem postaw patriotycznych. 

– Mój dziadek walczył w  bitwie nad 
Bzurą, a ojciec szukał śladów swoich ko-
legów z  Partyzantki Wileńskiej, którzy 
przyszli do Puszczy Kampinoskiej pod 
dowództwem por. „Góry”, „Doliny”. Cie-
szę się, że mogę zasadzić tu pamiątkowy 
dąb, chciałbym, aby był on dębem rado-
ści z  odzyskania przez Polskę wolności, 
jak i  hołdem złożonym wszystkim po-
koleniom walczącym o polską wolność – 
powiedział Prezydent Komorowski.

W  późniejszych godzinach Prezy-
dent RP zasadził kolejny Dąb Wolności 
w Alei Trzeciego Tysiąclecia w Granicy. 
Wpisał się też do księgi pamiątkowej 
Kampinoskiego Parku Narodowego.

MarciN łaDa

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w ko-
ściele pw. św. Rocha w Lipkowie. Następ-
nie gości powitał Wójt Krzysztof Turek. 
Na jubileusz przybyli m.in. Hasmik 
Dashtoyan – I Radca i Charge d’Affa-
ires Ambasady Republiki Armenii w RP, 
Tigran Vardanyan – Konsul Ambasady 
Republiki Armenii, Marta Axentowicz-
-Bohosiewicz – Prezes Fundacji Ormiań-
skiej, Maciej Bohosiewicz – Prezes Izby 
Gospodarczej Polska–Armenia, Minister 
Elżbieta Chojna-Duch (z rodziny Pascha-
lisów), Starosta Warszawski Zachodni 

600 lat Lipkowa!
24 sierpnia świętowaliśmy jubileusz Lipkowa.

Jan Żychliński. Podczas 
spotkania wystąpili: Chór 
„Babiczanie” i Babicka Or-
kiestra Dęta im. Krzysz-
tofa Pendereckiego, zespół 
ormiański „Musa Ler” 
i  „Kapela Praska”. Wielo-
wiekową historię Lipkowa 
przybliżył red. Marcin Łada, 
przebrany w strój szlachecki. Odbyły się 
także pokazy walk rycerskich. Można 
było ponadto zwiedzić wystawę poświę-
coną historii Ormian i kontaktów polsko-

-ormiańskich. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym grillem. Więcej o jubileuszu 
– w następnym numerze „GB”.
 KaroliNa GWareK

Prezydent rP Bronisław komorowski zasadził dąb Wolności w Zaborowie
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Uroczyste pożegnanie Dyrektora Jerzego 
Misiaka rozpoczęło się Mszą Świętą w ko-
ściele pw. Świętego Franciszka z Asyżu 
w Izabelinie. Przewodniczył jej ks. bp. 
Józef Górzyński – Biskup Pomocniczy 
Archidiecezji Warszawskiej, a homilię 
wygłosił ks. prałat Tadeusz Jaworski – 
Proboszcz Parafii Narodzenia Pańskiego 
w Błoniu.

Po Mszy Świętej Dyrektor Misiak, 
w  asyście Kompanii Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego, złożył kwiaty przed 
pomnikiem leśników i  pracowników 
Puszczy Kampinoskiej – „Gajówki pa-
triotyzmu”, którzy zginęli w  czasie II 
wojny światowej.

Dalsza część uroczystości odbyła 
się w Sali Widowiskowej Kampinoskie-
go Parku Narodowego. Uczestniczyli 
w  niej m.in. Minister Środowiska Ma-
ciej Grabowski i Wojewoda Mazowiecki 
Jacek Kozłowski oraz przedstawicie-
le władz samorządowych, środowisk 
kombatanckich, placówek oświatowych 
i  innych instytucji oraz stowarzyszeń 
zaprzyjaźnionych z KPN. Dyrektor Mi-
siak podsumował 38 lat swojej pracy 
w  Kampinoskim Parku Narodowym. 
Kierował Parkiem przez 26 lat. 

Następcą Dyrektora Misiaka został 
Mirosław Markowski (jego dotychcza-
sowy Zastępca). Nominację otrzymał 

Zmiana na stanowisku dyrektora kPN
31 lipca jerzy misiak – dyrektor kampinoskiego Parku 
Narodowego – po 43 latach pracy odszedł na emeryturę. 
Nowym dyrektorem kPN został mirosław markowski,  
jego dotychczasowy Zastępca.

tego samego dnia z rąk Ministra Macieja 
Grabowskiego. Zmiana na stanowisku 
dyrektorskim odbyła się w  obecności 
sztandaru KPN, który obaj Dyrektorzy 
uroczyście ucałowali. Dyrektor Misiak 
został także odznaczony Złotym Meda-
lem za Zasługi dla Obronności Kraju.

W  imieniu pracowników KPN po-
dziękowania ustępującemu Dyrekto-
rowi złożył Andrzej Starzycki – nadle-
śniczy Obrębu Ochronnego Kromnów. 
Podkreślił zarówno jego zasługi dla 
rozwoju Parku, jak i życzliwość oraz ser-
deczność wobec pracowników.

– Był taki władca w dziejach Polski, 
o  którym mówi się, że „zastał Polskę 

drewnianą, a  zostawił murowaną”. 
O  Kampinoskim Parku Narodowym 
śmiało można powiedzieć, że w  jego 
historii był taki Dyrektor, który zastał 
Puszczę Kampinoską ubogą, a pozwolił 
jej wzrastać. Poświęcił swoje prywatne 
życie, aby ją chronić, kochać i troszczyć 
się o nią. Dzięki temu zostawia ją boga-
tą – nie tylko przyrodniczo, ale także 
historycznie i  kulturowo – powiedział 
Andrzej Starzycki. 

Podziękowaniem za wiele lat pracy 
Dyrektora Misiaka były gromkie brawa. 
Nie zabrakło również słów wdzięczno-
ści i życzeń od osób, które uczestniczyły 
w tej wzruszającej uroczystości.

Jerzy Misiak pracował w  Kampino-
skim Parku Narodowym od 1 lutego 
1976 roku. W 1988 roku został jego Dy-
rektorem. Sprawując tę funkcję, wypro-
mował Park w  kraju i  za granicą, czego 
dowodem było nadanie KPN statusu Re-
zerwatu Biosfery UNESCO. Jerzy Misiak 
był także inicjatorem i współwykonawcą 
projektu Rozporządzenia Rady Mini-
strów, powiększającego powierzchnię 
Parku o ponad 4 tys. ha, porządkujące-
go jego stan formalnoprawny i  granice. 
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Dy-
rektora na terenie rezerwatu wdrożono 
oryginalne programy ochrony przyrody, 
m.in. program reintrodukcji rysi. Był on 
także pomysłodawcą wydawania czaso-
pisma „Puszcza Kampinoska”.

Jerzy Misiak przez wiele lat anga-
żował się w  działalność patriotyczną. 
W 2004 roku był jednym z  inicjatorów 
budowy pomnika Niepodległej Rze-
czypospolitej Kampinoskiej w  Wier-
szach. Z  jego inicjatywy w  2009 roku 
w  Izabelinie powstał pomnik leśników 
i  pracowników Puszczy Kampinoskiej, 
którzy zostali pomordowani lub pole-
gli w czasie II wojny światowej. W tym 
samym roku wydał książkę „W gajówce 
patriotyzmu” – szczegółową monogra-
fię o  dziejach lasów podwarszawskich 
i tutejszych leśników. 

Za pracę zawodową i  społeczną był 
wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi. W 2001 r. 
za zasługi dla ochrony przyrody i rozwo-
ju leśnictwa otrzymał Krzyż Kawalerski, 
a w 2011 r. – Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski. Został też odznaczo-
ny Medalem „Pro Memoria” i  Odznaką 
Honorową oraz Medalem Pamiątkowym 
Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża 
Polskiego.

Jerzy Misiak jest również laureatem 
naszego gminnego Oskara – „Babinicza 
2007” – za zasługi dla babickiej wspól-
noty samorządowej. Przez lata owocnej 
współpracy dał się poznać jako Przyja-
ciel nie tylko babickiego samorządu, 
ale wszystkich samorządów w  naszym 
powiecie. Dziękujemy za jego przyjaźń 
i zaangażowanie!

KG, FoT. KM

ustępujący dyrektor kPN jerzy misiak otrzymał 
Złoty medal za Zasługi dla obronności kraju

Nowy dyrektor kPN mirosław markowski
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Kolarze przejechali ul. Warszawską przez 
tereny gminy. W okolicach hotelu Splen-
dor w Babicach Nowych znajdowała się 
lotna premia. W przygotowanie tej czę-
ści wyścigu zaangażowali się pracownicy 
GOSiR-u Stare Babice wraz z przedstawi-
cielami Lang Team (organizatora Tour 
de Pologne). W rolę spikera sportowego 

Tour de pologne w Starych Babicach!
Podczas drugiego etapu wyścigu kolarskiego zawodnicy 
tour de Pologne odwiedzili naszą gminę. 4 sierpnia 2014 
w Babicach zorganizowano lotną premię!

wcielił się doskonale Radosław Karpiński 
– Główny Specjalista ds. Sportu, Tury-
styki i Rekreacji w PWZ. Teren ochra-
niała policja powiatowa, babicka Straż 
Gminna, OSP Stare Babice, a także pra-
cownicy Tour de Pologne.

Kolarzy wspaniale dopingowali miesz-
kańcy naszej gminy, rozpoznawalni dzię-

ki koszulkom i łapkom (rękawiczkom do 
machania) z napisem „I  love Stare Babi-
ce”. Gadżety przygotował Referat Rozwo-
ju i Promocji Gminy, który zorganizował 
Strefę Aktywnego Kibica w Babicach No-
wych. Wszystkie materiały promocyjne 
rozeszły się w mgnieniu oka. Przed przy-
byciem kolarzy na punkcie lotnej premii 
zatrzymały się samochody sponsorów 
i  promocji wyścigu. Kibice otrzymali ka-
pelusze i drobne upominki.

Zwycięzcą premii został czeski kolarz 
Petr Vakoc, drugi był Bartłomiej Maty-
siak, a  trzeci Przemysław Kasperkiewicz. 
Atmosfera wyścigu była gorąca, widzowie 
z  zainteresowaniem oglądali pościg pe-
letonu za trzema uciekinierami. Emocje 
podgrzała także letnia pogoda – tego dnia 
odnotowaliśmy ponad 30 stopni ciepła.

Podczas siedmiu etapów Tour de 
Pologne kolarze przejechali w  sumie 
1251 km. Wyścig rozpoczął się 3 sierp-
nia w  Gdańsku, a  zakończył 9 sierpnia 
w Krakowie. Jego zwycięzcą został Rafał 
Majka – kolarz, który w lipcu tego roku 
wygrał także dwa etapy Tour de France. 

71. Tour de Pologne odbył się w roku 
jubileuszowym – 25. rocznicy pierwszych 
częściowo wolnych wyborów w  Polsce. 
Patronami honorowymi imprezy zostali 
Prezydenci: Lech Wałęsa i Bronisław Ko-
morowski. KaroliNa GWareK,

FoT. MarciN łaDa
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Wielki Festyn Babicki rozpoczął się 
w tym roku o godzinie 14. Przybyłych 
powitał ze sceny Wójt Krzysztof Tu-
rek. Część artystyczną zainaugurował 
Gminny Chór „Sami Swoi” z Borzęcina 
Dużego. Podczas festynu wystąpił też 
Chór „Babiczanie” wraz z Babicką Orkie-
strą Dętą im. Krzysztofa Pendereckiego, 
prowadzoną przez Zbigniewa Załęskiego. 

W tym roku postawiliśmy na młode 
talenty i na scenie pojawiły się zespoły 
„UNITY”, „B-QLL”, „Strefa”, „10 Jam”. 
W  każdym z  nich występowali miesz-
kańcy babickiej gminy. 

Bezapelacyjną gwiazdą wieczoru był 
zespół „Big Cyc” i  jego lider Krzysztof 
Skiba. Znany artysta wcielał się w wie-
le scenicznych ról, zakładając coraz to 
nowe nakrycia głowy. Emanował do-
brym humorem i  miał wspaniały kon-
takt z  babicką publicznością. Czuł się 
u  nas tak dobrze, że ku radości fanów 
przedłużył koncert o ponad godzinę.

Tegorocznemu festynowi towarzy-
szyły dodatkowe atrakcje: występy ta-
neczne (boogie-woogie zaprezentowali 
Zosia i  Jakub Załęscy), pokazy sztuk 
walki (sparing MMA w  wykonaniu Ja-
kuba Kowalewicza i  Daniela Dziubec-
kiego; umiejętnościami pochwalili się 
także karatecy z  klubu „Rensei” z  Bo-
rzęcina Dużego). Rozegrano zawody 
wędkarskie i  turniej siatkówki plażo-
wej. Odbył się również II Zlot Pojazdów 
Zabytkowych zorganizowany przez 
Adama Kotwickiego, Wiceprzewodni-
czącego babickiej Rady Gminy. Nowo-
ścią festynu był pokaz motoparalotniar-
ski. Z  tajnikami tego sportu zapoznał 
uczestników imprezy Marek Pioter-
czak, reprezentant Kadry Narodowej. 
O sportach motorowodnych opowiadał 
zainteresowanym Grzegorz Stępniak, 
Mistrz Polski z  2012 roku. Nie zabra-
kło też konkursów z  nagrodami dla 
najmłodszych, a  przed sceną zagościły 
kramiki z  różnościami i  przysmakami. 

Wielki Festyn Babicki
już po raz 18. odbyła się naj-
większa impreza plenerowa 
w naszej gminie. Gwiazdą 
festynu był zespół „Big Cyc”!

Gwiazda wieczoru – zespół „Big Cyc”

konkurencje sprawnościowe cieszyły się dużym powodzeniem

Zosia i jakub Załęscy zatańczyli boogie-woogie turniej siatkówki plażowej – omówimy  
w następnym numerze
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Festyn miał ponadto charakter dobro-
czynny – w  trakcie imprezy odbyło się 
kilka akcji charytatywnych.

Patronat Honorowy nad Wielkim 
Festynem Babickim objął Starosta War-
szawski Zachodni Jan Żychliński.

Podziękowania składamy sponso-
rom imprezy. W tym szlachetnym gro-
nie znaleźli się: Warszawski Bank Spół-

dzielczy Oddział w  Starych Babicach, 
Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie 
Oddział w  Starych Babicach, Gminne 
Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Ba-
bice” Sp. z  o.o., Przedstawicielki firmy 
Oriflame – Panie Anna Moraczewska 
i  Joanna Gwiazdowska, Firma Avon, 
Pan Dawid Bogucki – właściciel Agen-
cji Nieruchomości „La Casa” ze Starych 

Babic, Pani Katarzyna Bogucka – wła-
ścicielka Szkoły Języka Angielskiego ze 
Starych Babic.

Szczególne podziękowania za pomoc 
przy festynie i  zabezpieczenie imprezy 
składamy OSP Stare Babice, OSP Borzę-
cin Duży, Straży Gminnej i Policji.

M. łaDa, K. GWareK

FoT. M. łaDa, K. MaliNoWsKi

Babicki festyn cieszył się jak zwykle dużym zainteresowaniem

kramiki z różnościami działały do późnego wieczora

Imprezie towarzyszył II Zlot Pojazdów Zabytkowych

Na festynie nie zabrakło również wodnych konkurencji

Zbigniew tchórzewski z zespołem „Strefa”
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Z Indii przywiozła także zamiłowanie do 
gry w carrom (bilard indyjski). Jest za-
wodniczką i trenerką tej dyscypliny w ba-
bickiej gminie, a od 5 lat – Wiceprezesem 
Polskiego Stowarzyszenia Carrom. W ra-
mach PSC organizuje warsztaty i turnieje 
bilardu indyjskiego – wielkim sukcesem 
było m.in. urządzenie międzynarodo-
wych zawodów w naszym powiecie (Euro 
Cup 2013). Imprezie towarzyszył festiwal 
kultury indyjskiej, którego inicjatorką 
była także Pani Paulina. W wydarzeniu 
uczestniczyli artyści z Indii i Polski, od-
były się pokazy indyjskiego tańca, jogi, 
orientalnej kuchni i wiele innych. W maju 
tego roku Pani Paulina zorganizowała 
także indyjskie spotkania dla dzieci 
z gminnych przedszkoli. Wkrótce czekają 
nas kolejne imprezy związane z promo-
waniem kultury Indii i gry w carrom na 
naszym terenie.

– skąd wziął się carrom w Babicach? – za-
pytaliśmy paulinę Nowakowską.

– Z  tą grą zetknęłam się po raz 
pierwszy w  Indiach. Jako studentka 
podróżowałam po tym kraju z  moim 

Z indii do Babic...
mieszkanka babickiej gminy Paulina Nowakowska 
jest kobietą z energią i pasją. Studiowała indologię, 
podróżowała po Indiach, dziś indyjską kulturę promuje  
w naszych stronach.

chłopakiem (a obecnie mężem). Na ta-
rasie hotelu, w którym mieszkaliśmy – 
w mieście Puri nad Zatoką Bengalską – 
spotkaliśmy kilku lokalnych graczy i to 
od nich pobieraliśmy pierwsze lekcje. 
Carrom wciągnął nas całkowicie i  tak 
już zostało! Do Polski wróciliśmy z wła-
snymi krążkami do gry, a  na miejscu 
zbudowaliśmy planszę do bilardu in-
dyjskiego. Wkrótce pojawił się pomysł, 
żeby carromem podzielić się z  innymi 
– na początek z  mieszkańcami naszej 
gminy.

Gimnazjum w  Koczargach było 
pierwszym miejscem, gdzie carrom 
pokazałam młodzieży. Sama zapropo-
nowałam dyrekcji prowadzenie warsz-
tatów w  szkole. Uczniowie znakomicie 
przyjęli ten pomysł! Warsztaty w  Ko-
czargach prowadzę do dziś, w środy po 
lekcjach. Z moich zajęć wyszło już kilku 
utytułowanych graczy. W międzyczasie, 
w 2007 r., powstała strona internetowa 
o carrom, a w 2009 – Polskie Stowarzy-
szenie Carrom. PSC umożliwia promo-
cję bilardu indyjskiego na szerszą skalę, 
praktycznie w całej Polsce.

– Na czym, w skrócie, polega carrom?
– Jest to gra bilardowa rozgrywana 

na kwadratowym stole. Polega na wbi-
janiu drewnianych krążków do łuz (czyli 
otworów w  rogach planszy) za pomocą 
większego krążka (tzw. strikera). Nad bi-
lardem carrom ma tę przewagę, że plan-
sza do gry jest dużo mniejsza od stołu bi-
lardowego, a jeśli nie gramy – bez trudu 
mieści się np. za szafą. W carrom mogą 
grać 2 lub 4 osoby. Zawodnicy grają na 
siedząco. Celem jest wbicie przez gracza 
wszystkich krążków swojego koloru, za-
nim przeciwnik wbije swoje. 

– Jakie umiejętności zdobywa się, grając 
w carrom?

– Jak każdy sport, carrom uczy dys-
cypliny, wytrwałości i pracy, bo bez niej 
nie ma wyników. Rozwija także myślenie 
strategiczne i zdolność do koncentracji. 
Nie da się dobrze grać, pstrykając szyb-
ko i byle gdzie, trzeba poznać technikę 
gry i  regularnie ćwiczyć. Carrom uczy, 
jak radzić sobie ze stresem, bo zawod-
nicy na warsztatach i turniejach muszą 
kontrolować swoje emocje. Zawody są 
też okazją do poznawania nowych lu-
dzi i  nauki angielskiego. Spotykają się 
na nich gracze z  różnych miejscowości 
i krajów i muszą się jakoś porozumieć.  
Zatem carrom integruje, motywuje 
i rozwija!

– ilu mieszkańców naszej gminy gra w bi-
lard indyjski?

– Na zajęcia, które prowadzę w Ko-
czargach, jest zapisanych 30 uczniów, 
podobnie w  podstawówce w  Borzęci-
nie. Są też dorośli gracze, którzy nie 
chodzą na zajęcia, ale znają carrom 
i  grają we własnych domach. Bilard 
indyjski jest grą rodzinną, bo przy 
planszy spotykają się różne pokole-
nia – rodzice z  dziećmi, dziadkowie 
z  wnuczkami. Nadaje się dla każdego! 
Wiele osób nauczyło się grać podczas 
lokalnych imprez (np. festynu w Babi-
cach), na których promujemy carrom. 
Jest to okazja do poznania gry i  kon-
taktu z  kulturą indyjską. Pada wtedy 
wiele pytań o Indie, a ja zawsze staram 
się coś ciekawego opowiedzieć. Indie są 
moją pasją i dlatego chętnie dzielę się 
wiedzą i miłością do tego kraju.

mieszkańcy naszej gminy
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– co najbardziej podoba się pani w in-
diach?

– Indie są kolorowe i wyraziste... Uli-
ce, stragany, budynki, ludzie – wszystko 
mieni się barwami. Hindusi przyciągają 
uwagę pięknymi strojami. Indie słyną 
ze wspaniałych tkanin (m.in. jedwabi) 
i sztuki ich farbowania.

Ta wielobarwność wynika także 
z ogromnego zaludnienia – mieszka tam 
ponad miliard ludzi. Na ulicach panuje 
tłok, nikt nie przestrzega przepisów, 
kierowcy ciągle trąbią, a  przechodnie 
przeciskają się między samochodami… 
dlatego każdy musi się wyróżniać, żeby 
nie zostać rozjechanym.

Indie są mieszanką kultur i  języków. 
Obok siebie żyją wyznawcy hinduizmu, 
islamu, chrześcijaństwa, buddyzmu. Tych 
ostatnich można poznać po pomarańczo-
wych szatach. Dużą grupę stanowią także 
wyznawcy sikhizmu. Mężczyźni-sikho-
wie przez całe życie nie obcinają włosów, 
okrywają je tylko misternie wiązanymi 
turbanami. Uwagę zwracają też indyjscy 
asceci, z włosami upiętymi w koki i długi-
mi brodami. Ich jedynym dobytkiem jest 
przepaska na biodrach, kij i żebracza mi-
seczka. Na ulicach można nawet zobaczyć 
starych hippisów, którzy przyjechali tu 
w latach 70. i już zostali. 

Niezapomnianym przeżyciem w  In-
diach jest Wielkie Święto Dzbana. Hin-
dusi wchodzą wtedy do Gangesu, aby 
odbyć rytualną kąpiel i  zmyć z  siebie 
grzechy. Mężczyźni kąpią się nago, ale 
kobiety zanurzają się w wodzie całkowi-
cie ubrane, w sari lub salwar kamiz (dłu-
gich koszulach ze spodniami).

Czasem dziwimy się, że wszyscy ką-
pią się razem, a przecież nikt po takiej 
kąpieli nie choruje. Można to tłumaczyć 
względami religijnymi… ale faktem jest 
też, że woda z  Gangesu zawiera jony 
srebra, które zabijają różne zarazki.

– Jak smakuje pani indyjskie jedzenie?
– Dla Europejczyka indyjskie potrawy 

są bardzo ostre… Hindusi stosują wiele 
regionalnych przypraw – chilli, curry, 
massali, które dodają jedzeniu pikante-
rii. Ich zwyczaje kulinarne wynikają tak-
że ze względów praktycznych. W Indiach 
jest bardzo gorąco, w maju temperatura 
w Delhi przekracza 40 stopni, a przepi-
sów dotyczących higieny i czystości mało 
kto przestrzega… Ostre przyprawy po-

magają więc strawić nawet niezbyt świe-
że produkty. Na szczęście do ostrych po-
traw dodawane są zawsze chlebki, które 
łagodzą smak – nany lub ciapaty. 

– co jeszcze, poza jedzeniem, może zasko-
czyć europejczyka w indiach?

– Europejczyków szokuje kontrast 
między bogatą kulturą i sztuką a ogro-
mem biedy na ulicach. Ciągle jeszcze 
widuje się w Indiach sporo żebrzących, 
kalekich ludzi i ubogich dzieci.

Przybyszów z  Europy zadziwia także 
niesamowity tłok. Kiedy wraca się do Pol-
ski, wydaje się, jakby wszyscy poszli spać. 
W  Indiach przez cały czas ma się kogoś 
obok siebie. Szczytem ludzkiego tłoku 
jest Bombaj. Byłam tam pod koniec ze-
szłego roku i pierwszy raz stałam w kor-
ku nie samochodowym, ale ludzkim. To 
było w  zejściu do pociągu, między tłum 
ludzi nie dałoby się wcisnąć nawet szpilki. 
W połowie drogi okazało się, że pomyli-
łam zejście, ale nie było już odwrotu…

Na pewno zaskakujące może być to, jak 
nietypowo w Indiach zachowują się męż-
czyźni. Na ulicy trzymają się za ręce, przy-
tulają – czasem pięciu naraz idzie w takiej 
wesołej kompanii. Nie są pijani, po pro-
stu się lubią i okazują to bardzo emocjo-
nalnie. Dotyk między mężczyznami nie 
stanowi tabu, jest wyrazem sympatii i za-
ufania. Trochę inaczej jest w  przypadku 
okazywania uczuć kobietom, publicznie 
Hindusi raczej się z tym nie obnoszą.

– Jak traktowane są kobiety w indiach? 
W mediach słychać niepokojące wieści 
na ten temat…

– Indie to duży kraj i dlatego może 
się wydawać, że przemocy, gwałtów 
jest tam więcej. Trzeba brać pod uwagę, 
że jest to tradycyjna kultura, w  której 
miejsce kobiet widzi się raczej w domu. 
Będąc w Indiach, należy szanować tam-
tejsze zwyczaje – dotyczy to także ubio-
ru. Jeśli założy się mini i pokaże kolana 
w kraju, gdzie są one tradycyjnie u ko-
biet zasłonięte, z  pewnością wzbudzi 
się zainteresowanie. Byłam świadkiem 
takiej sytuacji w  pociągu. Pewna Izra-
elka usiadła w  przedziale po turecku 
i odsłoniła kolana – natychmiast ze 20 
mężczyzn odwróciło na nią wzrok. Co 
innego, gdyby odsłoniła pępek… W In-
diach jest to widok na porządku dzien-
nym i nikogo nie szokuje!

– o czym jeszcze warto pamiętać, wybie-
rając się do indii?

– Jak w każdym egzotycznym kraju, 
trzeba zawsze się targować. To element 
miejscowej kultury. Hindusi są w  ne-
gocjacjach naprawdę znakomici, mają 
mnóstwo argumentów i  niejeden han-
dlowiec mógłby uczyć się sztuki sprze-
daży na indyjskiej ulicy.

– Jakie plany – związane z indiami – ma 
pani na ten rok?

– Kocham Indie i dlatego chcę nadal 
promować ich kulturę na naszym tere-
nie. Planuję m.in. kontynuowanie zajęć 
carrom w  babickich szkołach, a  także 
spotkanie z  młodzieżą na temat Indii 
w gimnazjum w Koczargach (na ten cel 
otrzymaliśmy dofinansowanie z powia-
tu warszawskiego zachodniego).

O  tym, że warto podejmować takie 
działania, przekonał mnie sukces Fe-
stiwalu Kultury Indyjskiej, który odbył 
się w naszym powiecie w zeszłym roku. 
Prezentacja kultury indyjskiej wypadła 
doskonale dzięki wsparciu wielu osób 
i  instytucji, takich jak Ambasada Indii 
w  Polsce. Także powodzenie projektu 
„Indie w przedszkolu”, który został zre-
alizowany w  babickich przedszkolach 
publicznych w ramach dofinansowania 
z gminy Stare Babice, skłania mnie do 
podejmowania kolejnych projektów 
związanych z indyjską kulturą.

Wkrótce planujemy otwarcie Cen-
trum Kultury Indyjskiej i Sportu w War-
szawie przy ul. Żelaznej 58/62, w któ-
rym odbywać się będą m.in. lekcje tańca 
indyjskiego, spotkania klubu carrom  
i wiele innych tematycznych zajęć. 

Pod koniec tego roku odbędą się 
I  Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
w Carrom, które – mam nadzieję – zgro-
madzą najlepszych młodych graczy 
z  całego kraju. Warto wspomnieć, że 
w  sierpniu tego roku na 18. Mistrzo-
stwach Europy w Londynie nasi młodzi 
zawodnicy odnieśli ogromny sukces. 
Mistrzem Europy do lat 18 został Bar-
tosz Sasiński z  Legionowa, a  Wicemi-
strzem Wojtek Rzewuski – 15-latek 
z Koczarg Starych.

Zachęcam wszystkich do gry, ki-
bicowania babickim zawodnikom 
i poznawania kultury Indii!

roZMaWiała KaroliNa GWareK

FoT. roBerT BaNy

mieszkańcy naszej gminy
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Rozszerzenie programu nauczania jest 
odpowiedzią władz gminy na zapotrze-
bowanie środowiska szkolnego, a mó-
wiąc wprost – jest wyjściem naprzeciw 
oczekiwaniom utalentowanej młodzieży. 
Tygodniowa liczba godzin j. angielskiego 
i matematyki została zwiększona o 2 go-
dziny w stosunku do oddziałów o profilu 
ogólnym. Nowa oferta programowa po-
woduje wzrost zainteresowania uczniów 
naszą placówką, co potwierdza większa 
niż przed rokiem liczba osób deklarują-
cych chęć zapisania się do gimnazjum. 
W nowym roku szkolnym będzie tutaj 

uczyć się o 40 osób więcej niż w roku 
poprzednim. Od września w gimnazjum 
uruchomionych zostanie 6 klas pierw-
szych, w tym 2 profilowane.

Kształcenie językowe w  gimnazjum 
w  Koczargach nabrało rozmachu. Od 
3 lat uczniowie ćwiczą komunikacyjną 
funkcję języka na obozach językowych, 
pod koniec minionego roku szkolne-

Nowy rok szkolny w gimnazjum 
w koczargach
Nadchodzący rok szkolny 2014/2015 jest kolejnym, w którym w I Gminnym Gimnazjum 
w koczargach Starych będą działać oddziały o rozszerzonym programie nauczania języka 
angielskiego i matematyki.

go przebywali w  Londynie, a  w  roku 
poprzednim na Malcie. Gimnazjaliści 
uczestniczyli także w spotkaniach z na-
tive speakerem.

Placówka w  Koczargach pozwala 
również na skuteczne rozwijanie zain-
teresowań w innych kierunkach. W za-
kresie przedmiotów przyrodniczych 
– w  formie kół naukowych uczniowie 
rozszerzają swoją wiedzę w  ramach 
projektu „Akademia Uczniowska” pro-
wadzonego przez Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w  Warszawie. Oprócz 
udziału w wielu konkursach przedmio-

towych o  zasięgu regionalnym i  ogól-
nopolskim, a  także wewnątrzszkolnej 
rywalizacji, uczniowie realizują wiele 
projektów o  różnorodnym charakte-
rze. Duże zróżnicowanie tematyczne 
pozwala każdemu uczniowi znaleźć dla 
siebie interesującą formę aktywności – 
od działań o  charakterze pomocowym 
i  wolontariackim na rzecz osób star-

szych, przedszkolaków, dzieci z domów 
dziecka, zwierząt w  schroniskach, po 
zabezpieczenie imprez gminnych i  po-
wiatowych o charakterze sportowym.

Na szczególną uwagę zasługuje dzia-
łalność przyszkolnego Stowarzyszenia 
Odkrywamy Świat, którego powstanie 
3 lata temu było odpowiedzią na rosną-
cą potrzebę aktywności środowiskowej 
młodzieży. Wzbogaciło to ofertę szkoły 
w  zakresie działań pozastatutowych, 
służy rozwojowi społecznemu uczniów, 
kształtuje ich wrażliwość, kreatywność, 
umiejętność działań zespołowych, 
a  także otwiera młodych ludzi na po-
trzeby innych osób.

Warto dodać, że w  minionym roku 
szkolnym edukację w  gimnazjum pro-
wadziło 34 nauczycieli w 15 oddziałach. 
W placówce prowadzone są ponadto za-
jęcia wyrównawcze, 11 kół przedmioto-
wych oraz koła zainteresowań: teatral-
ne, muzyczne, plastyczne i  sportowe. 
W szkole działają 2 pracownie kompu-
terowe i 3 sale do nauki języków obcych. 
Również biblioteka jest skomputeryzo-
wana i  uczniowie chętnie korzystają 
z jej bogatych zasobów.

Mimo skromnej bazy sportowej wy-
niki osiągane w  rywalizacji sportowej 
przez gimnazjalistów także są satysfak-
cjonujące. Corocznie w powiatowej kla-
syfikacji szkoła zajmuje jedno z  czoło-
wych miejsc, często przechodząc do roz-
grywek szczebla ponadpowiatowego.

Dzięki przeprowadzanym okreso-
wo badaniom wewnętrznym możemy 
stwierdzić, że I  Gminne Gimnazjum 
w  Koczargach Starych jest dobrze po-
strzegane przez uczniów i  rodziców. 
Placówka uważana jest za przyjazną 
młodemu pokoleniu i  odpowiadającą 
na jego potrzeby. Uczniowie kończący 
szkołę często wspominają nauczycieli 
i miłą atmosferę pracy w niej panującą.

ps, Mł

Przed wakacjami uczniowie z I Gimnazjum w koczargach Starych odbyli językową podróż do Londynu. 
mieszkali u angielskich rodzin, zwiedzali zabytki i ośrodki kultury

mieszkańcy naszej gminy
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samolot wylądował 
w koczargach
Do ciekawego zdarzenia doszło 10 sierpnia w  Koczargach 
Nowych. W godzinach popołudniowych awaryjnie wylądował 
tam na rżysku mały samolot. W  maszynie zabrakło paliwa. 
Na szczęście grunt był stabilny i awionetka z 2 osobami na 
pokładzie wylądowała bezpiecznie. Pilot nie był zbyt zado-
wolony, gdy zobaczył naszego fotoreportera. Cóż, sprawa się 
wydała. Na miejsce przybył także Wójt Gminy.

To nie pierwszy taki przypadek w naszej gminie. W nume-
rze 8-9 z 2004 roku opisywaliśmy podobne zdarzenie, które 
miało miejsce 10 lat temu. Wówczas w Borzęcinie w godzi-
nach wieczornych awaryjnie lądowała tam Cessna 152. Wtedy 
samolot zarył kołami w miękkim gruncie, na polu za kościo-

łem i kapotował. Dwa lata wcześniej w Latchorzewie na prze-
jeżdżający Wyścig Pokoju spadł helikopter. Całe szczęście tak 
przedtem, jak i teraz nikomu nic się nie stało. Obyśmy nadal 
żyli pod szczęśliwymi gwiazdami. Mł, FoT. KM

21 czerwca już po raz drugi odbył się 
Rajd Rowerowy dookoła Gminy, zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie 
Odkrywamy Świat. Trasa przebiegała 
rodzinno-historycznym szlakiem rowe-
rowym (oznaczonym w terenie kolorem 
czarnym). W zeszłym roku wyznaczyli 
go gimnazjaliści z Koczarg i członkowie 
Stowarzyszenia. 

Mimo deszczowej pogody na starcie 
w  Zielonkach stawiło się 50 zawodni-
ków. Uczestnicy potrzebowali 2 godzin 
na pokonanie dystansu 30 km. Na me-
cie przygotowano dla nich posiłek. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali na-
grody ufundowane przez Powiat War-
szawski Zachodni, Office Plus, GPK 
„Eko-Babice”. Ofiarodawcom bardzo 

Rowerem przez gminę!
Stare Babice to gmina przyjazna rowerzystom. Nic dziw-
nego, że sportowych imprez dla nich nie brakuje!

dziękujemy, a  zawodnikom życzymy 
wytrwałości w  pokonywaniu nowych 
dystansów. Zapraszamy na kolejny rajd 
już za rok. Do zobaczenia na szlaku!

28 czerwca odbył się Rajd Rowe-
rowy na Powitanie Lata, zorganizo-
wany przez Towarzystwo Cyklistów 
Gminy Stare Babice. 

Rowerzyści wystartowali z  dwóch 
miejsc: z  Placu Chopina w  Borzęcinie 
Dużym i  z  Rynku w  Starych Babicach. 
Wszyscy spotkali się przed kościołem 
w Lipkowie, by utworzyć blisko 140-oso-
bowy peleton. Uczestnicy rajdu przeje-
chali ok. 30 km głównie trasami leśnymi. 

Meta znajdowała się na Placu Chopi-
na, gdzie na rowerzystów czekało ognisko 
z kiełbaskami. Ci, którym nie poszczęściło 

się na trasie, mogli naprawić bezpłatnie 
sprzęt w  serwisie przygotowanym przez 
sklep rowerowy „Turysta” z Zielonek.

Atrakcją rajdu była loteria fantowa. 
Trzy główne nagrody – rowery – ufundo-
wali: Starosta Warszawski Zachodni, Wójt 
Gminy Stare Babice i  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Starych Babicach. 
Zwycięzcami loterii zostali: Martyna Gon-
dek, Hubert Kowszun i Antoni Łuczak.

Organizator rajdu, radny Tadeusz Wi-
śniewski, powiedział: – Dziękuję wszyst-
kim sponsorom, którzy zapewnili nagro-
dy, a  zwłaszcza Panu Staroście Janowi 
Żychlińskiemu, Wójtowi Krzysztofowi 
Turkowi i Kierownikowi GOPS Alicji Na-
purce. Szczególne podziękowania pragnę 
przekazać także Druhom z OSP Borzęcin 
Duży, Przedstawicielom Policji i  Straży 
Gminnej za zabezpieczenie imprezy. Już 
dziś zapraszam na kolejny rajd – na 
zakończenie lata, który odbędzie się 
6 września.

HaNNa DoMańsKa, KaMil MaliNoWsKi, 

KaroliNa GWareK

mieszkańcy naszej gminy

rajdy rowerowe: na powitanie lata i dookoła gminy to już babicka tradycja
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Jak długo jest się młodym? To pytanie 
pozostaje wciąż aktualne, zwłaszcza że 
ludzie żyją coraz dłużej i  granica tzw. 
młodości ciągle przesuwa się w  górę. 
Naszym zdaniem młodym jest się dopó-
ty, dopóki człowiek jest aktywny, inte-
resuje się światem, spotyka się z innymi 
i  ma pomysły na… jutro. Wychodząc 
z tego założenia, nasi babiccy seniorzy 
są stale młodzi, a aktywności i ciekawo-
ści świata zupełnie im nie brakuje.

Od czerwca 2009 roku działa pod 
egidą Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Starych Babicach Klub Seniora 
„Nadzieja”. Z okazji jubileuszu w sali ba-
bickiego przedszkola, kierowanego przez 
Dyr. Bożennę Pyć, w  czerwcu zorgani-
zowano spotkanie seniorów z  władzami 
gminy i gośćmi z zewnątrz. Uczestniczyli 
w nim m.in. Starosta Warszawski Zachod-
ni Jan Żychliński, Wójt Gminy Stare Babi-
ce Krzysztof Turek, Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Kuncewicz, Ksiądz Prałat 
dr Grzegorz Kozicki, Kierownik Referatu 
Rozwoju i Promocji Gminy Jolanta Pień-

Z życia seniorów…
5 czerwca klub Seniora „Nadzieja” skupiający seniorów 
z naszej gminy obchodził 5-lecie działalności. 

kowska. Spotkanie prowadziła Kierow-
nik GOPS Alicja Napurka. Dla seniorów 
przygotowano minikawiarenkę, występy 
artystyczne przedszkolaków, były także 
nagrody i jubileuszowy tort.

– Założeniem działań naszego Klubu 
jest aktywizacja i  integracja osób star-
szych oraz stworzenie seniorom warun-
ków do aktywnego i  miłego spędzania 
wolnego czasu – mówi Alicja Napurka. 
– Organizujemy spotkania z ciekawymi 

ludźmi, wykłady, a także wycieczki kra-
joznawcze, wyjazdy do kina lub teatru. 
Podczas spotkań wspólnie śpiewamy 
i zapominamy o codziennych troskach. 
Dla zainteresowanych organizujemy 
różne kursy (m.in. przez 2 lata odbywał 
się kurs komputerowy) oraz jednora-
zowe zajęcia (np. plastyczne, na któ-
rych seniorzy robili kartki i  dekoracje 
świąteczne). Spotykamy się regularnie 
w soboty, dwa razy w miesiącu o godz. 
15:00 w babickiej salce katechetycznej. 
Serdecznie dziękujemy księdzu Grze-
gorzowi Kozickiemu za udostępnienie 
tego miejsca na naszą działalność. Spo-
tkania prowadzi Bogdan Zubkowicz, 
który również śpiewa i  gra na akorde-
onie, a  od samego początku w  działal-
ności Klubu pomaga nasza nieoceniona 
wolontariuszka Wanda Śladowska.

Seniorzy obchodzą uroczyście imie-
niny członków Klubu, uczestniczą 
chętnie w różnych spotkaniach okolicz-
nościowych, a relacje z  ich działalności 
zostają utrwalone w specjalnej kronice, 
którą założyła i prowadzi Zofia Borowa.

Podczas spotkania Wójt Krzysztof 
Turek złożył imienne podziękowania 
osobom zasłużonym dla Klubu, otrzy-
mali je: Proboszcz Parafii Babice ks. 
prałat dr Grzegorz Kozicki, Pani Wan-
da Śladowska, Pani Zofia Borowa i Pan 
Bogdan Zubkowicz oraz Pani Alicja Na-
purka. Podziękowano za pomoc Wła-
dzom Gminy i  Powiatu, Pracownikom 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a  także naszej redakcji, która również 
zorganizowała kilka spotkań i prelekcji.

Gmina i Fundacja „KiM”  
dla seniorów
Od maja do listopada Fundacja Pro-
mocji Rekreacji „KiM” realizuje 
program dla mieszkańców powiatu 
warszawskiego zachodniego w wie-
ku 60+ „Senior zdrowy i aktywny”. 
Nasza Gmina podpisała umowę 
z fundacją, dzięki której babiccy se-
niorzy mogą brać udział nieodpłat-
nie w ciekawych zajęciach. 

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Ministerstwa Pracy i  Polityki 
Społecznej w  ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020.

Na terenie gminy organizowane są 
zajęcia nordic walking oraz „joga-zdro-
wy kręgosłup”. Grupa nordic walking 
spotyka się w każdą środę o godz. 9:00 
przy Cmentarzu Wojennym w  Starych 
Babicach. Zajęcia trwają ok. 2 godzin. 
Od 8 września fundacja zaprasza rów-
nież na zajęcia w  poniedziałki (miejsce 
zbiórki i godzina ta sama). Zajęcia jogi 
organizowane są w  czwartki o  godz. 
16:30 i 17:30 w Szkole Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w  Starych Babicach. 
Babiccy seniorzy biorą również udział 
w  gimnastyce na basenie w  Łomian-
kach. Zajęcia po krótkiej wakacyjnej 
przerwie będą wznowione we wrześniu.

Jesienią fundacja zaproponuje uczest-
nikom programu rajdy nordic walking 
z  przewodnikami w  Puszczy Kampino-
skiej. Organizowane będą także kolejne 
otwarte spotkania ze specjalistami, po-
święcone zdrowemu stylowi życia.

Dodatkowe informacje i  zapisy na 
zajęcia – tel. 606-225-863 lub e-mail: 
senior@fundacjakim.pl

MarciN łaDa

eliZa cHoDoroWsKa, 

FuNDacJa proMocJi reKreacJi „KiM”

jubileuszowa kawiarenka dla seniorów w babickim przedszkolu

Gra i śpiewa Bogdan Zubkowicz
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13 czerwca zorganizowano już 3. edycję 
tego kulturalnego spotkania. Efekty ca-
łorocznej pracy zaprezentowali młodzi 
artyści z Koła Teatralnego prowadzo-
nego przez Stowarzyszenie „Kuźnia Przy-
jaźni”. Na scenie wystąpili uczniowie klas 
V i VI oraz gimnazjaliści. 

Młodsza grupa przedstawiła bajki 
Eugena Klueva, które są znane i  lubiane 
przez dzieci i  dorosłych. Proste historie 
zawierają uniwersalne przesłania, które 
każdy, niezależnie od wieku, może odnieść 

Galimatias z mrożkiem

do siebie. Starsza grupa zmierzyła się z re-
pertuarem opracowanym na podstawie 
opowiadań Sławomira Mrożka. Gratulu-
jemy artystom talentu, a organizatorkom 
„Galimatiasu” – Paniom: Ludmile Miło-
wanow i Izabelli Kurowskiej-Brandenbur-
skiej wspaniałej opieki nad uczniami! 

Koło Teatralne działające przy 
szkole podstawowej w  Starych 
Babicach to wyjątkowa inicjaty-
wa. Tu w  ciepłej atmosferze rozwi-
jają się młode talenty i  rodzą trwałe 

przyjaźnie. Nic dziwnego, że nawet po 
skończeniu podstawówki uczniowie 
chcą nadal brać udział w spotkaniach  
Koła. 

Jego uczestnicy odnoszą też arty-
styczne sukcesy. W  czerwcu tego roku 
podczas XX Międzyszkolnego Konkur-
su Zespołów Teatralnych „Maska 2014” 
wyróżnienia za grę aktorską otrzymali 
gimnazjaliści Jakub Maślak i  Jakub 
Szczytko. Warto wspomnieć, że byli oni 
aktorami, a także twórcami plakatu te-
gorocznego „Galimatiasu”.

Z niecierpliwością czekamy na kolej-
ne spektakle Koła Teatralnego, bo jego 
repertuar co roku zachwyca i zaskakuje!

KaroliNa GWareK,

FoT. KaMil MaliNoWsKi

to już tradycja – pod koniec roku szkolnego w babickiej 
podstawówce odbywa się „artystyczny Galimatias”. 

kultura

Na spotkanie przyszło wiele osób z małymi dziećmi. Zorganizo-
wano gry i zabawy dla maluchów, dmuchany zamek, przejażdżki 
bryczką i grill z kiełbaskami. Przyjechali również strażacy z OSP 
Borzęcin Duży w wozie pożarniczym. W imprezie uczestniczyło 
blisko 70 osób. Organizatorem spotkania był radny z Borzęcina 
Krzysztof Szuba, pomogła również (finansowo i pożyczając 
namiot) Gmina Stare Babice, w przygotowania zaangażowali 
się także sołtysi: Topolina – Dorota Szymańska i Wierzbina 
– Dariusz Świątkowski (który dzięki wsparciu finansowemu 
Gminy zorganizował przejażdżki bryczką). Odżywa stara tra-
dycja sobótkowych spotkań przy ognisku…

Mł, FoT. KM

Sobótki w topolinie
W sobotę 21 czerwca na polanie przy ul. B. Chrobrego 49 zorganizowano spotkanie  
mieszkańców pod nazwą „I topolińskie Sobótki”.

Wspólne zdjęcie uczestników „Galimatiasu” jak w starożytnej Grecji...

radny krzysztof Szuba i sołtys dorota Szymańska byli mistrzami kuchni
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Mieszkańcy naszej gminy mieli okazję zapoznać się ze wspa-
niałą kulturą, folklorem, a także kuchnią rodem z Turcji. Pa-
tronaty Honorowe nad imprezą objęli: Ambasador Turcji Yusuf 
Ziya Özcan i Starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński.

Przed nowym budynkiem Urzędu Gminy zainstalowano 
scenę, na której odbywały się występy artystyczne, pojawiły 
się także namioty z przysmakami, można było kupić kebaby, 
chałwę, pyszne konfitury z róży i inne słodkości.

Spotkanie zorganizowało 
Stowarzyszenie „Kuźnia 
Przyjaźni” w  Biker Pubie 
w Stanisławowie (koło Ma-
riewa). Zebranym przygry-
wała kapela ludowa, a ukła-
dy taneczne prezentowali 
członkowie Warszawskie-
go Zespołu Pieśni i  Tańca 
„GAIK”. Fachowych wska-
zówek udzielał kierownik 
tego zespołu, Pan Włodzi-
mierz Ptaszek – mieszka-
niec Zielonek, który uczył 
polskich tańców nawet 
obcokrajowców. Pod jego 
kierunkiem poznawali je m.in. Japończycy, Grecy, Turkowie, 
Ukraińcy… Teraz przyszedł czas na Babiczan!

polskie tańce w Stanisławowie
W sobotę 28 czerwca odbyło się  
kolejne spotkanie z cyklu „ot!warte”.  
jego uczestnicy uczyli się polskich tańców 
narodowych. 

Uczestnicy warsztatów uczyli się m.in. krakowiaka, kuja-
wiaka, mazura. Oczywiście nie mogło zabraknąć także po-
loneza. Ćwiczono również ludowe przyśpiewki, można było 
wziąć udział w konkursach strzelania z batów i wiązania ku-
braczków.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Ot!warte”, który 
dofinansowała Gmina Stare Babice. 

KG, FoT. KM

Dzień Turecki w Starych Babicach
W niedzielę, 29 czerwca w Babicach  
zorganizowano „dzień turecki”.

Spotkanie otworzyli Starosta Warszawski Zachodni Jan 
Żychliński, Z-ca Wójta Gminy Stare Babice Marcin Za-
jąc i  Patrycja Matusiak – Prezes Stowarzyszenia „INICEL” 
z Błonia.

Gościem Honorowym był Ambasador Turecki w Polsce – 
Yusuf Ziya Özcan. W krótkiej rozmowie z nami Pan Ambasa-
dor powiedział, że z radością uczestniczy w Starych Babicach 
w prezentacji kultury tureckiej. Nie wyklucza w przyszłości 
rozszerzenia naszych wzajemnych kontaktów i zawarcia po-
rozumień w sprawie współpracy kulturalnej i turystycznej.

Duże wrażenie na widzach wywarł występ zespołu folklo-
rystycznego Ministerstwa Kultury i  Turystyki Turcji, który 
nazywany jest również „Zespołem Prezydenckim”. Tancerze 
w  strojach regionalnych zachwycili publiczność ekspresją 
swoich występów. 

Podczas Dnia Tureckiego w Starych Babicach wystąpili też: 
Zespół „Pasha”, Aleksandra Mielczarek oraz wokalistki z Z.S. 
nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu.

Organizatorami Dnia Tureckiego w  Starych Babi-
cach byli: Stowarzyszenie „INICEL”, Ambasada Repu-
bliki Turcji i  Biuro Attaché ds. Informacji i  Kultury 
Turcji, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodnie-
go, Gmina Stare Babice, Stowarzyszenie Przedsiębior-
ców Polska – Turcja „POTIAD”.

MarciN łaDa

kultura
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Koncert w koczargach Starych
trwa X Festiwal muzyczny „W krainie Chopina”.  
3 sierpnia w sali koncertowej Gminnego Gimnazjum 
w koczargach Starych wystąpił wybitny polski pianista 
z Poznania Przemysław Witek. 

Swój recital oparł na kompozycjach trzech romantyków, dobrze 
się znających rówieśników: Franciszka Liszta (ur. 1811), Roberta 
Schumanna (ur. 1810) i Fryderyka Chopina (ur. 1810). Artysta 
rozpoczął koncert od brawurowego wykonania utworu Liszta. 
Zagrał II Rapsodię węgierską dynamicznie, z właściwym tempe-
ramentem i  mistrzostwem rzadkim u  młodych pianistów. Na-
stępnie wykonał Romans Fis-dur op. 28 nr 2 Roberta Schumanna. 
Część drugą recitalu wypełniły kompozycje Fryderyka Chopina. 
Usłyszeliśmy świetne wykonanie mazurków, Ballady g-moll op. 
23, Nokturnu c-moll op. 48 i znakomitego Poloneza As-dur op. 53. 
Słuchacze niedzielnego koncertu występy młodego wirtuoza na-
grodzili długimi oklaskami. (Des)

Tego dnia Borzęcin Duży odwiedziło bli-
sko 300 osób. Gry i zabawy prowadzili: 
przedstawicielka Fundacji „Z  Perspek-
tywą” Iwona Ciećwierz i wolontariusze 
Fundacji „LOTTO Milion Marzeń”. 

Pogoda dopisała i  nie brakowało 
chętnych do gry w  siatkówkę plażową 
i  kocykówkę (piłkę siatkową odbijaną 
kocami). Na trawie ustawiono też piłka-
rzyki. Odważni uczyli się chodzenia na 
szczudłach, a miłośnicy wędkarstwa ło-
wili ryby pod okiem Olina Gutowskiego 
– aktora prowadzącego program „Jak to 

rodzinny piknik w Borzęcinie
W niedzielę 13 lipca na Skwerze im. F. Chopina Fundacja „Z Per-
spektywą” zorganizowała rodzinną imprezę integracyjną. 

jest złowione” w  TVN Turbo. Zorgani-
zowano warsztaty „Mydlane Cuda” pod 
kierunkiem Diany Dawid i Anny Warot 
– wolontariuszek Fundacji „Z  Perspek-
tywą”. 

Zajęcia z  tworzenia witraży przy-
gotowały „WoLOTTOriuszki Miliona 
Marzeń” (tak mówią o  sobie dziew-
częta z  Fundacji Totalizatora Spor-
towego). Dzięki Agnieszce Kaczurbie 
uczestnicy mogli poznać tajniki two-
rzenia filcowej biżuterii. Można było 
spróbować pysznych ciast przygoto-

wanych przez zaprzyjaźnione mamy 
i  upiec na ognisku kiełbaski i  ziem-
niaki. Za obsługę punktu gastrono-
micznego serdecznie dziękujemy Be-
acie Skrońskiej, a  za przygotowanie 
ogniska Michałowi Kopciowi.

Impreza trwała od godziny 13. do 
17. Po jej zakończeniu na placu zabaw 
przy Skwerze Chopina zostało jeszcze 
wielu rodziców z dziećmi. Piknik spełnił 
swoje zadanie – zintegrowania rodzin 
z babickiej gminy.

Imprezę zorganizowano w  ramach 
projektu „Promujemy się na 5+”, współfi-
nansowanego przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Między Wisłą a Kampinosem”. 

Więcej na stronie gminy: www.stare-
-babice.waw.pl.

KG, FoT. KM

kultura
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W ramach projektu ,,Nowoczesna i przyjazna szkoła w gminie 
Stare Babice” realizowane były zajęcia z robotyki. Trzy grupy 
uczniów po 16 osób przez 4 dni zgłębiały wiedzę o budowie 
robotów. Dzieci tworzyły konstrukcje wg własnego pomy-
słu z Lego Mindstorms, pod okiem wykwalifikowanej kadry 
z firmy ,,Mały inżynier”, a następnie programowały roboty na 
laptopach. Ostatnim etapem spotkania były konkursy i testy 
sprawności robotów. Zajęcia przyczyniły się do rozwoju kompe-
tencji informatycznych i technicznych oraz twórczego myślenia.

Młodzi konstruktorzy przyznają, że budowanie jest pasjo-
nujące, ale czasami trudne. Samodzielne wykonanie z pozoru 
skomplikowanych projektów sprawiło dzieciom wiele satys-

robowakacje
W czasie wakacji atrakcyjną propozycję 
spędzenia wolnego czasu otrzymali ucznio-
wie naszych szkół podstawowych.

fakcji i radości. Zdecydowanie umocniło ich wiarę we własne 
możliwości. Wielu uczestników „Robowakacji” postanowiło 
dalej pogłębiać wiedzę konstruktorską.

aGNiesZKa MaTusZeWsKa

polskie dzieci z litwy odwiedziły Babice
uczniowie litewskich szkół z rejonu  
solecznickiego i wileńskiego spotkali się  
z babickimi samorządowcami. 

Nasi rodacy z Litwy przyjechali do Polski na zaproszenie sa-
morządu powiatu warszawskiego zachodniego. Uczestniczyli 
w  dwutygodniowych koloniach, mieszkali na terenie SOSW 
w Julinku, gdzie przygotowano dla nich wiele atrakcji i wy-
cieczki do Warszawy. Dla wielu dzieci najciekawsza była na-
uka jazdy konnej, uczniowie chętnie wspominali też wizytę 
w Centrum Nauki „Kopernik”, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego i dworku Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. W ko-
loniach uczestniczyło 78 dzieci w wieku od 9 do 15 lat. Pobyt 
uczniów współfinansowała nasza Gmina.

W środę 20 sierpnia grupa najmłodszych uczestników ko-
lonii razem z opiekunami przyjechała do Starych Babic. Go-
ści serdecznie powitali nasi samorządowcy: Wójt Krzysztof 
Turek, Z-ca Wójta Marcin Zając, Przewodniczący Rady Gmi-
ny Henryk Kuncewicz, a także Kierownik Referatu Rozwoju 
i  Promocji Gminy Jolanta Pieńkowska. Dzieci opowiedziały 
o swoich wrażeniach z kolonii, a Wójt Krzysztof Turek krótko 
omówił historię babickiej gminy i zachęcił uczniów do odwie-
dzenia nas również w przyszłym roku. Spotkanie przebiegło 
w  miłej atmosferze, w  prezencie goście otrzymali książki 
o gminnych dziejach i Radiostacji Babice, pamiątkowe koszul-
ki i znaczki. Dzieci również przygotowały upominki: grafikę 
i książkę o wileńskiej Ostrej Bramie. Na zakończenie ucznio-
wie obejrzeli kopię masztu Radiostacji Babice przed nowym 
budynkiem Urzędu Gminy i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie 
z samorządowcami i opiekunami.

KaroliNa GWareK, FoT. MarciN łaDa

kultura
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Oficjalna inauguracja filii odbyła się 12 lipca. Przecięcia wstęgi dokonali: Krzysz-
tof Oleksowicz, członek zarządu i założyciel Inter Cars z Z-cą Wójta Gminy 
Stare Babice Marcinem Zającem. Obecny na uroczystości ks. Mirosław Nowak 
dokonał jej poświęcenia.

Inter Cars SA jest największym dystrybutorem części zamiennych do samo-
chodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschod-
niej. Placówka w Bliznem Łaszczyńskiego jest jedną z największych filii tej fir-
my w Polsce. ŹróDło: www.intercars.com.pl, 

FoT. MicHał KarpoWicZ

Szybka sieć światłowodowa będzie dzia-
łać także w babickiej gminie. Inwestycja 
realizowana jest przy wsparciu finan-
sowym Unii Europejskiej w  ramach 
projektu pn. „Rozbudowa sieci świa-
tłowodowej FTTH Skynet w powiecie 
warszawskim zachodnim”. Projekt jest 
aktualnie realizowany i przewiduje się, 
że będzie zakończony w sierpniu 2015 r.

Zapotrzebowanie na wysokiej jakości 
szybkie łącza internetowe, telewizję cyfro-
wą i usługi telefoniczne stale rośnie. Tech-
nologia, która może sprostać tym oczeki-
waniom, nosi nazwę „Fiber To The Home” 
(FTTH), czyli światłowód do domu.

27 czerwca w Julinku, na terenach dawnej bazy cyrko-
wej, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, nauczycieli 
WF-u i koordynatorów sportu ze Starostą Warszawskim 
Zachodnim Janem Żychlińskim. Uczestniczyli w nim 
również przedstawiciele babickiej gminy. Podsumowano 
wyniki rywalizacji sportowej szkół i gmin naszego po-
wiatu w roku 2013/2014. 

Klasyfikację szkół i gmin przedstawił Radosław Karpiński 
– Główny Specjalista ds. Sportu, Turystyki i Rekreacji PWZ. 

W rywalizacji szkół podstawowych: SP z Borzęcina Duże-
go zajęła drugie miejsce, a trzecie – podstawówka ze Starych 
Babic. Wśród gimnazjów szkoła w Koczargach Starych upla-
sowała się na dobrym, piątym miejscu. 

otwarcie wzorcowej filii Inter Cars
W Bliznem Łaszczyńskiego, przy ul. Warszawskiej 19C 
powstała nowa filia firmy Inter Cars SA. W jej uroczystym 
otwarciu uczestniczył Z-ca Wójta Gminy marcin Zając.

szybka sieć światłowodowa w gminie

podsumowano sportowy rok szkolny

Firma Skynet Sp. j. rozpoczęła rozbudowę sieci światłowo-
dowej w powiecie warszawskim zachodnim. 

Kilka lat temu do swobodnego ko-
rzystania z  Internetu wystarczało 256 
Kbit/s. Z  uwagi na rozwój technik ko-
munikacyjnych dziś Internet pośredni-
czy nie tylko w przekazywaniu prostych 
stron tekstowych, ale też filmów, muzy-
ki, rozmów video i  transmisji na żywo, 
zapotrzebowanie zwiększyło się zatem 
do 5-15 Mbit/s. Można przypuszczać, 
że upowszechnienie się telewizji 3D i in-
nych nowoczesnych form przekazu da-
nych spowoduje potrzebę doprowadze-
nia do indywidualnych użytkowników 
sieci internetowej pasma o  poziomie  
1 Gbit/s. Z  punktu widzenia techniki 

światłowodowej FTTH zapewnienie ta-
kiego pasma nie stanowi dziś problemu, 
a dodatkowo światłowód „Skynet” dopro-
wadzony bezpośrednio do domów miesz-
kańców gminy zapewni komfortowe ko-
rzystanie z telewizji cyfrowej i telefonii.

Jak dowiedzieliśmy się z  rozmowy 
z Krzysztofem Skorupskim – właścicie-
lem firmy „Skynet”, przez tereny naszej 
gminy przebiega szkielet sieci światło-
wodowej od Warszawy przez Babice, 
Borzęcin do Zaborowa. Aktualnie trwa-
ją prace projektowe, aby sieć doprowa-
dzić do Klaudyna. W następnym etapie 
będą projektowane przyłącza światło-
wodowe do poszczególnych domów.

Więcej informacji na stronie: www.
skynet.net.pl. Mł

W klasyfikacji gmin w ramach Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej: w kategorii szkół podstawowych nasza gmina 
zajęła drugie miejsce, a w kategorii gimnazjów – miejsce piąte.

Więcej na stronie www.pwz.pl.  KG, Mł

informacje

Chwilę po przecięciu wstęgi
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informacje

WÓjt GmINy StAre BABICe
działając na podstawie art. 28 ust. 2, art. 37 ust. 1 i 4 Ustawy 
z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz § 6.1. Rozporządzenia Rady 
Ministrów z  dnia 14 września 2004 r. w  sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) ogłasza 
ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomo-
ści niezabudowanej położonej we wsi Klaudyn, stano-
wiącej działkę nr ew. 844/11 o pow. 0,4000 ha na okres 
5 lat.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej: 
WA1P/00060541/9. Czynsz minimalny najmu netto 2500 
zł + podatek VAT w stosunku miesięcznym. Wadium (wnie-
sione w pieniądzu): 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 30.09.2014 r. o  godz. 
11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babi-
ce, ul. Rynek 32.

Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi bez możliwo-
ści wznoszenia obiektów trwale związanych z gruntem. 

Według obowiązującego miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stare Babice, przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbo-
lem U1 (przeznaczenie podstawowe usługi celu publicznego) 
i  w  przypadku niezbędnej przydatności nieruchomości na 
cele własne gminy umowa może zostać rozwiązana za trzy-
miesięcznym okresem wypowiedzenia. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie wpłacenie 
wadium najpóźniej do dnia 24.09.2014 r. na konto Urzędu 
Gminy: WBS W-wa Oddz. Stare Babice  65 8015 0004 
3000 1124 3030 0009

Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu w przypad-
ku wygrania przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wy-
grał przetarg. 

Dodatkowe informacje o  nieruchomości można uzyskać 
w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32, pokój nr 26, pod  
nr tel.: (22) 722-91-39 lub 730-80-26, w okresie od ukazania 
się ogłoszenia do terminu przetargu.

Babicka biblioteka w nowym 
miejscu

Gminna Biblioteka Publiczna w  Starych Babicach zmieniła 
swoją siedzibę. Obecnie mieści się przy ul. Rynek 2. Trwają 
prace związane z przeprowadzką biblioteki, po ich zakończe-
niu Czytelnicy będą mogli korzystać ze zbiorów. Informacja 
o terminie otwarcia placówki zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej biblioteki i na stronie gminy.

Zostań Wolontariuszem 
Szlachetnej Paczki!

Zeszłoroczna ogólnopolska akcja Szlachetnej Paczki w  na-
szej gminie zakończyła się wielkim sukcesem. Udało się 
pomóc 38 rodzinom. Zachęcamy do zaangażowania 
się w  kolejną edycję tej akcji w  tym roku. Do udzia-
łu można się zgłosić przez stronę www.superw.pl do  
30 września. Liderką Szlachetnej Paczki Rejonu Stare Ba-
bice i okolice jest Marzena Jakutowicz. Chętnie udzieli Pań-
stwu informacji o  tym projekcie: marzena.szlachetnapacz-
ka@gmail.com, Facebook: Szlachetna Paczka Stare Babice.

Nie ma społeczności bez 
solidarności

Pomóżmy ofiarom pożaru w Borzęcinie!

Jak ważna jest solidarność, pomoc drugiemu człowiekowi, 
wsparcie w trudnej sytuacji doświadczyli mieszkańcy Borzę-
cina, których nowo wyremontowany dom stanął w  płomie-
niach w nocy 8 sierpnia. Żywioł pochłonął cały garaż i dach 
domu.

To, co ocalało z płomieni, częściowo zniszczyła woda ga-
sząca pożar. Aż 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
walczyło z  żywiołem przez 2 godziny. Po skończonej akcji, 
mimo że była 3. w  nocy, brygada sąsiadów rozpoczęła pra-
cę, by ratować przed ściekającą wodą to wszystko, co jeszcze 
można było ocalić. Ludzie trudzili się aż do rana.

Przez kolejne dni trwały dalsze prace. Został rozebrany 
garaż grożący zawaleniem. Ludzie włączali się do pomocy 
w miarę swoich sił i możliwości. Każde wsparcie, gest, słowo 
dodawały otuchy. Pokazały, że tworzymy wspaniałą wspólno-
tę lokalną. Potrafimy być solidarni.

Razem możemy więcej! Zwracam się do Państwa z proś-
bą o wsparcie, by sprawnie odbudować dom, aby dzieci mogły 
bezpiecznie i komfortowo rozpocząć rok szkolny.

Wszelkich wpłat można dokonywać na konto: 49 2130 
0004 2001 0660 8509 0003 z dopiskiem: POMAGAM.

Z wyrazami wdzięczności
HaNNa DoMańsKa

preZes sToWarZysZeNia oDKryWaMy ŚWiaT

targi pracy
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Za-
chodniego zaprasza na WARSZAWSKIE ZACHODNIE 
TARGI PRACY. Odbędą się 25 września w godz. 10:00 
do 14:00 w  Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-
-Sportowym w Łomiankach, ul. Staszica 2 (wejście od 
patio). W programie Targów: propozycje ofert pracy, indy-
widualne porady doradców zawodowych, porady ekspertów: 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji 
Pracy, Urzędu Skarbowego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 
Wstęp wolny!
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05-082 Stare Babice, Koczargi Nowe
ul. Warszawska 576 (przedłużenie ul. Górczewskiej)

tel./fax (022) 796-04-95,  tel. kom. 0 604-09-33-44
www.extradachy.pl     e-mail: extradachy@o2.pl

Szkoła jazdy STACH
Jazdy doszkalające – dla uczniów i studentów zniżki

Ceny promocyjne 

Informacje
tel. 22 752 01 39, 501 011 450

www.stach.waw.pl

Kursy prawa jazdy kategorii B

Salonik FRYZJERSKI dla DZIECI 

Fryzurki spod Chmurki, 

mieszczący się na Bemowie, poszukuje fryzjerki. 
Informacje pod nr tel. 504 083 803.

kursy maturalne

kursy przygotowujące do testu gimnazjalnego

kursy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty

korepetycje (wszystkie przedmioty)

konsultacje dla studentów

rozwiązywanie zadań i opracowywanie zagadnień na zlecenie

Warszawa Centrum

Warszawa ul. Długa 44/50
tel. 501 076 805
tel. 509 357 596 warszawa@galileusz.com.pl



Piknik Lotniczy odbędzie się na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach. Serdecznie zapraszamy!


